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Το έργο αυτό εκπονήθηκε από τον ΕΕΟ GROUP AE στα πλαίσια του έργου «Εκ των προτέρων
(ex ante) αξιολόγηση της πρότασης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περιόδου 2007-2013 και
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων της
περιόδου 2007-13 » που έχει αναλάβει η εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε
(11/9/2006) μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Έργου:
Τίτλος Παραδοτέου:

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (EX ANTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων – Παραδοτέο 3

Ηλεκτρονικό Αρχείο:
Έκδοση:

3.0

Ημερομηνία
Παράδοσης:
Διανομή σε:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας (5 αντίγραφα + 1 cd)
Εσωτερική διανομή: 2 αντίγραφα (+1 cd)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έκδοση

Ημερομηνία

Αιτιολογία Αλλαγών

1.0

25/1/2007

2.0

9/4/2007

3.0

23/4/2007

Αρχική υποβολή. Το Πρόγραμμα είχε
ετοιμασθεί στην πρώτη του έκδοση (12/2006)
και υποβληθεί για παρατηρήσεις στο ΥΠΟΙΟ
Οριστικοποίηση του Προγράμματος και
επίσημη υποβολή του. Στο επίσημο
πρόγραμμα περιλήφθηκε η περίληψη της ex
ante αξιολόγησης
Παρατηρήσεις Επιτροπής Παραλαβής

Σελίδες που
αντικαθίστανται

Για την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου ασχολήθηκαν οι:
Δρ. Άγγελος Κουτσομιχάλης, Λέκτορας Σχολής Ικάρων, Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης
Κων/νος Κλουδάς, Οικονομολόγος (B.A., Μ.Sc), Αναπληρωτής Υπεύθυνος Σύμβουλος
Αξιολόγησης
Μαίρη Μιχοπούλου, Μαθηματικός (B.A., Μ.Sc. Επιχειρησιακή Έρευνα), Μέλος της Ομάδας
Έργου
Μάκης Ιωάννου, Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος (B.A., Μ.Sc), Μέλος της Ομάδας Έργου,
Σοφία Πετράκου, Οικονομολόγος, Μέλος της Ομάδας Έργου
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Συντομογραφίες
ΑΕΙ
ΑΕΠ
ΑΠ
ΑΠΑ
ΔΕΠ
Ε&Α
ΕΓΤΑΑ
ΕΔΕΛ
ΕΕ
ΕΠ
ΕΠΜ
ΕΣΠΑ
ΕΣΣ
ΕΣΥΕ
ΕΤΑ
ΕΥΔ
ΕΥΣΣΑΑΠ
ΚΠΣ
ΚΥ
ΜΑΔ
ΜΜΕ
ΟΠΣ
ΟΣΠ
ΠΔΕ
ΠΕΠ
ΠΙΝ
ΣΔΕ
ΣΚΓΣ
ΣΜΠΕ
ΣΠΕ
ΣτΛ
ΤΔΕ
ΤΕΙ
ΤΠΕ
ΥΠΟΙΟ
ΧΥΤΑ
SWOT

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Άξονας Προτεραιότητας
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Διυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων
Ερευνα και Ανάπτυξη
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Επιτροπή Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου
Ευρωπαίκή Ένωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Εθνικά Στρταηγικά Σχέδια
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
Ευρωπαίκό Ταμείο Αλιείας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κέντρο Υγείας
Μονάδες Αγοραστθικής Αξίας
Μικρο-μεσαίες Επχειρήσεις
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
Στρατηγική της Λισσαβόνας
Τεχνικό Δελτίο Έργου
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Χώροι Υγιεονομικής Ταφής Απορριμάτων
strengrhs, weaknesses, opportunities, threats
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1.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Εισαγωγή

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το τρίτο παραδοτέο του έργου της εκ των προτέρων (ex ante)
αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νησιών και
Πελοποννήσου 2007-13, που ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΕΟ Group Α.Ε.».
Η Έκθεση διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία, με στόχο την διευκόλυνση του αναγνώστη,
αριθμούνται ως κεφάλαια 1, 2, 3, 4 , 5 και 6. Το κεφάλαιο 1 αποτελείται από την παρούσα
Εισαγωγή, που έχει τον διπλό ρόλο ενός οδηγού στα περιεχόμενα της Έκθεσης και ενός σύντομου
σημειώματος παρατηρήσεων και μεθοδολογικών διευκρινήσεων για την διευκόλυνση του
αναγνώστη.
Το κεφάλαιο 2 της Έκθεσης ο αξιολογητής επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση της
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της Διευρυμένης Περιφέρειας, αλλά και των τριών
Περιφερειών συνολικά στη γεωγραφική περιοχή των οποίων θα υλοποιηθεί το Προτεινόμενο ΕΠ.
Το κεφάλαιο 3 της Έκθεσης επιχειρείται μια εις βάθος ανάλυση των στόχων και των
προτεραιοτήτων του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το βαθμό στον οποίο οι
στόχοι και οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ενότητα της στρατηγικής ανταποκρίνονται
τόσο στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, όσο και στην ιεράρχηση αυτών.
Το κεφάλαιο 4 της Έκθεσης εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των πολιτικών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος με τις πολιτικές της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές Στρατηγικές
Κατευθύνσεις. Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η συνάφεια του ΕΠ με το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΣΜ), τις
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις και τους στόχους της Λισσαβόνας και της Ε.Ε.
Το κεφάλαιο 5 της Έκθεσης έχει σαν αντικείμενο την αξιολόγηση των αναμενόμενων εκροών,
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια
αξιολογική ανάλυση της καταλληλότητας και της εφικτότητας του συστήματος ποσοτικών στόχων
και δεικτών του ΕΠ, από την οποία ανάλυση εξάγονται αξιολογικά συμπεράσματα ως προς την
πληρότητα και την επάρκεια του συστήματος στόχων και δεικτών να αποτυπώσει
αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο του ΕΠ και να υποστηρίξει αποτελεσματικά, κατά το επόμενο
στάδιο της υλοποίησης, τις διαδικασίες παρακολούθησης και περαιτέρω αξιολόγησής του.
Τέλος, το κεφάλαιο 6 της Έκθεσης επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των προτεινόμενων
μέσων, μηχανισμών και διαδικασιών υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και
αξιολόγησης του ΕΠ, υπό το πρίσμα των ανάλογων ρυθμίσεων που προβλέπονται συνολικά στο
ΕΣΠΑ, των διδαγμάτων που απορρέουν από την εμπειρία υλοποίησης των ΕΠ της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, αλλά και των ειδικότερων σημείων που επισημάνθηκαν για το
συγκεκριμένο ΕΠ σε προηγούμενα κεφάλαια της Έκθεσης (κυρίως σε ότι αφορά στους παράγοντες
επικινδυνότητας της αναπτυξιακής στρατηγικής) και διατυπώνονται σχετικές επισημάνσεις /
προτάσεις για σημεία που, κατά την άποψη του ex ante αξιολογητή, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής,
ώστε να διασφαλισθεί η στο μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ.
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2.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης
και των προσδιορισθεισών αναγκών

2.1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης
2.1.1. Συνοπτική αποτύπωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
Στην ενότητα αυτή ο αξιολογητής επιχειρεί μια συνοπτική παρουσίαση της κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης της Διευρυμένης Περιφέρειας, αλλά και των τριών Περιφερειών συνολικά (Δυτ.
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, εφεξής αναφερομένων ως Διευρυμένη ή Μείζων
Περιφέρεια ή χωρική ενότητα) στη γεωγραφική περιοχή των οποίων θα υλοποιηθεί το
Προτεινόμενο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Ιονίων Νήσων.
Ο Πίνακας 2-1 παρουσιάζει διαρθρωτικούς δείκτες για τις τρεις επιμέρους Περιφέρειες,
συγκριτικά με τη Διευρυμένη Περιφέρεια, την Ελλάδα και την ΕΕ 25.
Πίνακας 2-1: Παρουσίαση διαρθρωτικών δεικτών για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή κατανομή ΑΕΠ
ΑΕΠ
ΑΕΠ (Μ€) [2002]
ΑΕΠ ως % συμμετοχής στο ελληνικό ΑΕΠ
ΑΕΠ σειρά κατάταξης στην Ελλάδα
ΑΕΠ (Μ€) [2003 ΕΣΥΕ]
ΑΕΠ ως % συμμετοχής στο ελληνικό ΑΕΠ
[2003, ΕΣΥΕ]
ΑΕΠ σειρά κατάταξης στην Ελλάδα
κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€) [2002]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25
[2002]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€) [2003, ΕΣΥΕ]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25
[2003, ΕΣΥΕ]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ [2002]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ ως % του Μ.Ο.
της ΕΕ-25[2002]
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ ως % του Μ.Ο.
της ΕΕ-25 σειρά κατάταξης [2002]
Μ.Ο. τριετίας 2000-2002 κατά κεφαλήν ΑΕΠ
σε ΜΑΔ ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25
Μ.Ο. τριετίας 2000-2002 κατά κεφαλήν ΑΕΠ
σε ΜΑΔ ως % του Μ.Ο. της ΕΕ-25 (σειρά
κατάταξης)
φτώχεια
% πληθυσμού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας
[πριν τις κοινωνικές παροχές 2003]
Δημογραφικά χαρακτηριστικά
πληθυσμός [2003]
% συμμετοχής στη χώρα [2003]
πυκνότητα πληθυσμού
Βαθμός αστικοποίησης νοικοκυριών
πυκνοκατοικημένες περιοχές (>500/Km2)
[2004]

Ιόνια

Δυτική

Νησιά

Ελλάδα

2.410,30
1,70%
13
2.631

7.035,50
4,97%
7
7.588

1,71%
13

Χωρική
ενότητα

Ελλάδα

ΕΕ 25

7.716,60
5,45%
5
8.403

14.752,10
12,11%
4
18.622

141.668,70
100,00%

9.626.056,00
1,47%

4,94%
7

5,48%
5

12,13%
4

100,00%

11.227,70

9.685,80

12.850,90

11.103,70

12.893,60

21.170,10

53,00%
12.167,00

45,80%
10.422,00

60,70%
13.975,00

52,40%

60,90%

100,00%

14.302,80

12.338,60

16.370,50

14.144,80

16.424,90

21.170,10

67,60%

58,30%

77,30%

66,81%

77,60%

100,00%

9

13

7

5

65,60%

56,30%

73,60%

64,30%

9

13

7

5

24,50%

30,30%

29,00%

216.255
1,96%
94,20

728.083
6,62%
64,20

601.307
5,46%
38,70

1.545.645
14,04%
53,00

11.066.377

25,1%

54,6%

37,2%

43,7%

66,1%

Πελοπόννησος

153.472

21,10%

83,70

117,50
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ενδιάμεσες περιοχές (100-499/Km2) [2004]
πυκνοκατοικημένες περιοχές (<100/Km2)
[2004]
μεταβολή περιόδου 1999-2004
πυκνοκατοικημένες περιοχές (>500/Km2)
[2004]
ενδιάμεσες περιοχές (100-499/Km2) [2004]
πυκνοκατοικημένες περιοχές (<100/Km2)
[2004]
Μορφωτικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (χιλ)
% συμμετοχής πρωτοβάθμιας εκπάιδευσης
στην περιφέρεια
Δευτεροβάθμια & Μετα-δευτεροβάθμια
εκπαίδευση (χιλ)
% συμμετοχής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στην περιφέρεια
τριτοβάθμια εκπαίδευση (χιλ)
% συμμετοχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην
περιφέρεια
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά παραγωγής
πρωτογενής τομέας
ΑΠΑ (Μ€) [2002]
% συμμετοχής στη χώρα [2002]
% συμμετοχής στην Περιφέρεια [2002]
δευτερογενής τομέας
ΑΠΑ (Μ€) [2002]
% συμμετοχής στη χώρα [2002]
% συμμετοχής στην Περιφέρεια [2002]
τριτογενής τομέας
ΑΠΑ (Μ€) [2002]
% συμμετοχής στη χώρα [2002]
% συμμετοχής στην Περιφέρεια [2002]

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Ιόνια

Δυτική

Νησιά

Ελλάδα

Χωρική
Πελοπόννησος

ενότητα

Ελλάδα

ΕΕ 25

13,1%

12,7%

19,6%

15,5%

12,4%

61,8%

32,7%

43,2%

40,8%

21,5%

-7,45%
1,24%

-0,01%
2,68%

7,13%
-0,10%

0,44%
1,23%

6,36%

-1,82%

-7,08%

-1,68%

113,8

336,6

303,6

754,0

4.476,6

140.847,5

62,8%

57,1%

61,0%

59,5%

49,8%

39,1%

53,4

185,7

140,3

379,4

3.153,9

155.879,8

29,5%

31,5%

28,2%

29,9%

35,1%

43,3%

14,0

66,7

54,1

134,8

1.360,7

63.469,4

7,7%

11,3%

10,9%

10,6%

15,1%

17,6%

188,7
2,1%
8,7%

808,3
9,0%
12,8%

986,6
11,0%
14,3%

1.983,6
22,1%
12,9%

8.984,3
100,0%
7,1%

176,4
0,6%
8,2%

1.041,2
3,7%
16,5%

2.096,5
7,4%
30,3%

3.314,1
11,7%
21,5%

28.330,7
100,0%
22,3%

1.796,6
2,0%
83,1%

4.461,8
5,0%
70,7%

3.838,7
4,3%
55,5%

10.097,1
11,2%
65,6%

89.773,6
100,0%
70,6%

-4,5%
-0,5%
5,0%

-4,6%
-5,2%
9,8%

-7,6%
7,7%
-0,1%

180,00

576,20

532,50

1.288,70

9.153,00

376.696,70

7.467,80
100,0%
59,4%
45,20
39,40
10,50
55,04

63,1%
55,50
40,90
9,20
45,10

μεταβολή % συμμετοχής στην Περιφέρεια
την περίοδο 1995-2002
πρωτογενής τομέας
δευτερογενής τομέας
τριτογενής τομέας
Περιφερειακοί δείκτες απασχόλησης
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός [2003]
(χιλιάδες)
οικονομικά ενεργός πληθυσμός 15-64 ετών
[2003] (χιλιάδες)
% συμμετοχής στη χώρα
% απασχόλησης 15-64 ετών
% απασχόλησης γυναικών 15-64
% απασχόλησης ηλικιωμένων 55-64
% ανεργίας
% μακροχρόνιας ανεργίας (επί των ανέργων)
Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης
πρωτογενής τομέας (χιλ)
% συμμετοχής στη χώρα
% συμμετοχής στην Περιφέρεια
δευτερογενής τομέας (χιλ)
% συμμετοχής στη χώρα
% συμμετοχής στην Περιφέρεια
τριτογενής τομέας (χιλ)
% συμμετοχής στη χώρα
% συμμετοχής στην Περιφέρεια

139,90
1,9%
61,10
47,00
43,00
11,40
31,53

483,30
6,5%
55,60
39,20
37,80
12,50
68,35

384,20
5,1%
62,1%
46,60
45,60
9,20
53,62

1.007,40

13,8
2,54%
16,14%
12,6
1,30%
14,74%
59,1
2,11%
69,12%

62,6
11,51%
23,87%
48,6
5,02%
18,54%
151,0
5,39%
57,59%

70,4
12,94%
29,68%
44,0
4,55%
18,55%
122,8
4,38%
51,77%

146,8
26,99%
25,10%
105,2
10,88%
17,99%
332,9
11,88%
56,92%

μεταβολή % συμμετοχής στην Περιφέρεια
την περίοδο 1999-2004
πρωτογενής τομέας
δευτερογενής τομέας

-9,81%
-1,33%

-10,41%
0,52%

-8,07%
1,61%

-2,8%
-0,1%
2,9%

544,0
100,0%
12,61%
967,2
100,0%
22,42%
2.802,0
100,0%
64,96%

9.746,3
5,04%
53.905,7
27,88%
129.718,1
67,08%

-5,31%
-0,43%
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τριτογενής τομέας
Παραγωγικότητα εργασίας
Παραγωγικότητα εργασίας
ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανά απασχολούμενο
% του Μ.Ο. της ΕΕ-25
% απόκλισης από Μ.Ο χώρας
ωριαία παραγωγικότητα εργασίας
ΑΕΠ σε ΜΑΔ ανά σύνολο εργατοωρών έτους
% απόκλισης από Μ.Ο χώρας
Συντελεστές έρευνας και ανάπτυξης
Πατέντες υψηλής τεχνολογίας [2002]
Πλήθος ανά εκατομύριο κατοίκους
Ανθρώπινο δυναμικό Ε&Α ανά τομέα [2003]
Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Δημόσια Διοίκηση
ΑΕΙ-ΤΕΙ
Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Δαπάνες Ε&Α σε εκατ. ΜΑΔ ανά τομέα 2003
Ιδιωτικές επιχειρήσεις
Δημόσια Διοίκηση
ΑΕΙ-ΤΕΙ
Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ποσοστιαία κατανομή πόρων Π.Ε.Π. σε
βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων (αρχική
κατανομή 2000)
Αγροτική Ανάπτυξη
Ανταγωνιστικότητα
ΚΤΠ
Ανθρώπινοι πόροι
Μεταφορές
Περιβάλλον
Εκπαίδευση
Υγεία
Πολιτισμός
Αστικά
Άλλα

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Ιόνια

Δυτική

Νησιά

Ελλάδα

Χωρική
Πελοπόννησος

ενότητα

Ελλάδα

ΕΕ 25

10,90%

9,88%

6,42%

5,74%

38.017,00
76,0%
5,7%

31.177,00
63,5%
-11,6%

34.327,00
68,6%
-4,5%

35.961,00
71,9%
0,0%

87,774
44,4%

70,889
42,9%

77,290
43,3%

80,783
43,2%

2,02

0,56

1,39

98
217

457
3.377

436
36
11

434
991
3.630
11

12.808
9.148
35.088
213

1.262.484
374.451
1.114.355
30.202

0,3
3,3

7,0
67,7

1,8
0,5
0,709

13,35
9,11
71,47
0,709

356,1
246,8
568,3
11,4

112.919,5
24.115,1
39.684,6
2.296,2

15,98%
19,13%
0,00%
8,44%
22,91%
5,87%
9,34%
7,64%
7,64%
2,18%
0,86%

18,54%
9,33%
0,00%
5,19%
33,53%
3,39%
9,77%
4,26%
8,11%
7,02%
0,87%

19,66%
7,61%
0,00%
2,84%
36,58%
8,86%
6,48%
3,69%
7,91%
4,95%
1,42%

50.006,00
100,0%

`

Η θέση των τριών Περιφερειών στην ιεράρχηση των Περιφερειών της Ευρώπης

Εάν θεωρηθούν ως ισχυροί παράγοντες η τεχνολογία καθώς και οι μοχλοί φυσικού-πολιτιστικού
περιβάλλοντος και τουρισμού1 τότε για τη Δυτική Ελλάδα στην τεχνολογική ειδίκευση ανήκουν
η λειτουργία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Παν. Πατρών) με διεθνή εμβέλεια, η

1

Ισχυρά σημεία για την ανταγωνιστικότητα μιας Περιφέρειας είναι η Τεχνολογική Ειδίκευση και η Ειδίκευση Φυσικών και
Πολιτιστικών Πόρων. Με τον όρο τεχνολογική ειδίκευση νοούνται ενεργειακά (με τη διαφοροποίηση της
ηλεκτροπαραγωγής από τις εναλλακτικές μορφές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-ΑΠΕ), καθώς και των αγωγών φυσικού
αερίου, οι τεχνολογίες νερού, η σύνδεση έρευνας και παραγωγής, ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών (Επιχειρήσεις και
ΑΕΙ-Ινστιτούτα) και οι υπηρεσίες γνώσης και τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις μ. ά., οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν
βάση διασυνδέσεων και καινοτομίας.
Με τον όρο ειδίκευση φυσικών και πολιτιστικών πόρων νοούνται το φυσικό περιβάλλον (κατεξοχήν RAMSAR και NATURA
2000, οικοσυστήματα και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους), το πολιτιστικό περιβάλλον (ιεράρχηση των αρχαιολογικών
χώρων και μουσείων, σύμφωνα με την παγκόσμια ακτινοβολία, πχ UNESCO WORLD HERITAGE, και τους επισκέπτες πχ
Ακρόπολη, Ολυμπία, Δελφοί, Βεργίνα, ιεράρχηση των παραδοσιακών οικισμών, αξιόλογα μνημεία, κληρονομιά κτλ) και ο
τουρισμός (εφαρμογή τεχνολογιών πχ καινοτομίες και ΚτΠ, τοπικά προϊόντα και κουζίνα (πχ δρόμοι κρασιού),
παραδοσιακοί ξενώνες [και όχι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του παράκτιου τουρισμού], εναλλακτικές μορφές, ποιοτικές
υπηρεσίες).
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αξιοποίηση των ερευνητικών δομών της Περιφέρειας και η ανάπτυξη αιολικής, υδροηλεκτρικής
ενέργειας και γεωθερμίας (Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία). Για τους φυσικούς και πολιτιστικούς
πόρους ανήκουν οι τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, με κύριο συντελεστή παγκόσμιας εμβέλειας
την Ολυμπία, οι περιβαλλοντικοί πόροι προστατευομένων από διεθνείς συμβάσεις (NATURA,
RAMSAR) και η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού (Ηλεία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία).
Για τα Ιόνια Νησιά ελλείπει μεν η τεχνολογική ειδίκευση, αλλά με όρους φυσικού-πολιτιστικού
περιβάλλοντος και τουρισμού αποτελούν διεθνώς αναγνωρίσιμο τομέα με σημαντικά
περιβαλλοντικά και πολιτισμικά αποθέματα και έμφαση σε θέματα αειφόρου τουρισμού. Τα Ιόνια
Νησιά χαρακτηρίζονται από αυξημένη διεθνή ζήτηση για τοπικά προϊόντα και εναλλακτικό
τουρισμό, ενώ προσελκύουν δραστηριότητες που από τη φύση τους έλκονται από τη κεντρική
γεωγραφική θέση και το ωραίο περιβάλλον.
Για την Πελοπόννησο στην τεχνολογική ειδίκευση περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δικτύων και
συνεργασιών εντός και εκτός της Περιφέρειας, μεταξύ επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, ενώ σε όρους φυσικού-πολιτιστικού περιβάλλοντος και τουρισμού υπάρχουν πλούσιοι
φυσικοί και ιστορικο-πολιτιστικοί πόροι (ορεινοί όγκοι / δάση, ακτές, περιώνυμα αρχαία και
βυζαντινά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ.), παραγωγή σπάνιας ποιότητας παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων και ανάπτυξη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό και στην
αγροτική παραγωγή με αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.
Χαρακτηριστικά των Ιονίων Νήσων αποτελούν τα ιδιαίτερα στοιχεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς (πχ τα ιστορικά κέντρα και η πληθώρα των χαρακτηρισμένων παραδοσιακών
οικισμών (85 στα Ιόνια, εκ των οποίων 49 στην Κέρκυρα και 34 στην Κεφαλλονιά)), οι
δυνατότητες τουριστικών δικτυώσεων μεταξύ τους και με άλλες χώρες (των Βαλκανίων και της
Μεσογειακής λεκάνης), όπως τα δίκτυα περιήγησης θεματικού χαρακτήρα (πχ ενετικών κάστρων
και μοναστηριών, καθώς και βιομηχανικής και ναυτικής κληρονομιάς) και η διεπιστημονική
έρευνα των πολιτισμών.

Γεωγραφική αναπτυξιακή θεώρηση της χωρικής ενότητας

Στις δυναμικές προοπτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται η αναβάθμιση του ρόλου
της ως τόπου τουριστικού προορισμού με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, συγκρότηση
λειτουργικών τουριστικών ενοτήτων και δημιουργία δικτύων και διαδρομών τουριστικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και
αναπτύσσοντας διεθνούς εμβέλειας λειτουργίες για την ανάδειξη – προβολή - αξιοποίηση των
σπάνιων φυσικών οικοσυστημάτων και των αρχαιολογικών μνημείων που διαθέτει. Στον τομέα
προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» υπάρχει ως
προτεραιότητα τίθεται η προστασία –ανάδειξη των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων πολλά από τα οποία εθνικής και διεθνούς
σημασίας, με δημιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδρομών και φυσικού περιβάλλοντος
κατά ενότητες παράκτιες και ορεινές (Αρχαία Ολυμπία κτλ).
Στην περίπτωση των Ιονίων νήσων, που αποτελούν τη μοναδική νησιώτικη περιφέρεια της
χωρικής ενότητας, η περιφερειακή θέση - ως προς την ηπειρωτική χώρα - και ο νησιωτικός
χαρακτήρας της, στη νέα ευρωπαϊκή και μεσογειακή γεωγραφία δεν συνιστά μόνο αδυναμία, αλλά
προσφέρει και ευκαιρίες. Η Περιφέρεια γειτνιάζει με τις παράκτιες περιοχές της Νότιας Ιταλίας και
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της Αλβανίας και επομένως είναι άμεσα ενδιαφερόμενη σε θέματα συνεργασιών για την προαγωγή
κοινών σκοπών στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της
επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό. Επίσης, η διέλευση του θαλάσσιου άξονα
μεταφορών που ξεκινάει από το βόρειο άκρο της Αδριατικής και καταλήγει στην Κύπρο, μπορεί
υπό προϋποθέσεις να προσφέρει έμμεσα οφέλη. Σε κλίμακα ευρωπαϊκή, τα Ιόνια Νησιά
τοποθετούνται στο νότιο τμήμα του Άξονα «Αδριατικής-Ιονίου», ο οποίος έχει ταυτόχρονα με την
Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή σημασία, προεκτεινόμενος ως θαλάσσιος άξονας μεταφορών προς τη
νοτιο-ανατολική Μεσόγειο. Η περιοχή που τον περιβάλλει έχει γεωπολιτική σημασία γιατί
αποτελεί το χώρο σύνδεσης Κεντρικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και ταυτόχρονα δέχεται τα
προβλήματα της στρατηγικής της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. προς τα Ν.Α. Επίσης στο χώρο αυτό
διασταυρώνονται μεγάλοι άξονες επικοινωνίας και ανταλλαγών βορρά-νότου και ανατολής-δύσης
στα πλαίσια της μεσογειακής λεκάνης. Πρόκειται για μία περιοχή περιφερειακής οικονομικής
συνεργασίας που «αγγίζει» 8 κράτη με συνολικό πληθυσμό 50 εκατ. κατοίκων περίπου και δέχεται
ετησίως περί τα 170 εκατ. επισκέπτες.
Σημαντικά έχει επίσης βελτιωθεί η θέση της Πελοποννήσου, η οικονομία της οποίας δείχνει να
μεταβάλλει χωρίς κλυδωνισμούς τον παραδοσιακό της προσανατολισμό στον πρωτογενή τομέα και
να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού. Το ΑΕΠ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου εξελίσσεται αυξητικά μετά το έτος 1995, με αύξηση του ποσοστού
συμμετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ της Χώρας κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, δείχνοντας
μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης από το αντίστοιχο μέγεθος σε επίπεδο Χώρας. Το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ της Πελοποννήσου αυξάνεται με πολύ εντονότερους ρυθμούς από το αντίστοιχο της Χώρας,
με δεδομένους και τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού στην Περιφέρεια.

Η ζώνη της Αδριατικο-Ιόνιας συνεργασίας καλείται να λειτουργήσει σε στενή σχέση με τους υπό
διαμόρφωση κύριους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το
«δυτικό ανάπτυγμα της Ελλάδας» (Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, ).
Ρόλους πόλων ανάπτυξης στην περιοχή αυτή έχει η Πάτρα, όπως επίσης η Ηγουμενίτσα ή η
Καλαμάτα , καθώς και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Ιονίων Νήσων, μεταξύ των οποίων εκτιμάται
ότι μπορούν να αναπτυχθούν ισχυρότεροι οριζόντιοι δεσμοί. Η πλήρης διαμόρφωση και λειτουργία
του άξονα αυτού, ως άξονα ανάπτυξης και όχι απλά ως άξονα μεταφορών, αναμένεται να
επιδράσει σημαντικά στη βελτίωση των παραγωγικών-οικονομικών δομών της ευρύτερης
περιοχής. Η απόδοση σε λειτουργία της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου και της σήραγγας του Ακτίου
αποτελούν μόνο την αρχή μιας τέτοιας προσπάθειας. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να
προκύψουν αναγνωρίσιμα οφέλη και από την Εγνατία Οδό.
Για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών περιφερειών χρησιμοποιείται
συνήθως ο συνδυασμός δυο δεικτών: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2002) σε ισοδύναμη αγοραστική
δύναμη (δείκτης ευημερίας) και η μεταβολή του κατά κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ 1995 και 2002 (δείκτης
οικονομικής αύξησης). Με αυτόν τον σύνθετο δείκτη 2εντοπίζονται οι λιγότερο ευνοημένες
περιφέρειες της ΕΕ. Στο σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
εντάσσεται στην προτελευταία κατηγορία της πεντάβαθμης κατάταξης, δηλαδή στις περιοχές που
2

ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο – Παρατηρητήριο για το Χωρικό Σχεδιασμό), European Spatial Planning Observation
Network, ESPON (2005), “ESPON Synthesis Report II, In Search of Territorial Potentials – Midterm results by Spring
2005”, (Διαθέσιμο στο http://www.espon.lu/online/documentation/programme/publications/)
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βρίσκονται ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου
εντάσσεται στην δεύτερη θέση, δηλαδή στις περιφέρειες που βρίσκονται ελαφρώς πάνω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο
Ο συνδυασμός υψηλής ανεργίας και υψηλών ρυθμών αύξησής της χαρακτηρίζει συνολικά την
χώρα και με βάση αυτούς τους δείκτες η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος εντάσσονται στην
χαμηλότερη βαθμίδα της πεντάβαθμης ευρωπαϊκής κατάταξης περιφερειών, δηλαδή βρίσκονται
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Με βάση την «προσπελασιμότητα» 3 δηλ. τις χωρικές πλευρές του συστήματος μεταφορών:
ποσότητα και ποιότητα των υποδομών μιας περιοχής και τις χρονοαποστάσεις τόσο για τον
πληθυσμό τους όσο και μεταξύ των οικονομικών κέντρων οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη, μια και βρίσκονται
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (αυτό βέβαια συμβαίνει για όλες τις ελληνικές περιφέρειες
πλην της Αττικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης)
Η δημογραφική ανάπτυξη προκύπτει από τη σύνθεση της φυσικής κίνησης του πληθυσμού
αφενός και της μετανάστευσης αφετέρου. Η αξιολόγηση της δημογραφικής φυσιογνωμίας του
ευρωπαϊκού χώρου γίνεται στη βάση του συνδυασμού τεσσάρων δεικτών: πληθυσμιακή πυκνότητα
(άτομα/Km2), γήρανση του πληθυσμού (άνω των 65 ετών), δυναμικό φυσικής αύξησης (ο λόγος
άτομα ηλικίας 20-29 ετών το 2002 προς άτομα της ίδιας ηλικίας το 2000, χρησιμοποιείται ως
δείκτης για την ικανότητα μιας περιοχής να συγκρατήσει το σημερινό πληθυσμιακό της μέγεθος,
μη υπολογιζόμενης της μετανάστευσης), πληθυσμιακή αύξηση (ποσοστιαία μεταβολή του
πληθυσμού μεταξύ 1995 και 2000, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής κίνησης και της
μετανάστευσης). Με βάση τους δείκτες αυτούς η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στη
χαμηλότερη βαθμίδα της κατάταξης, δεδομένου ότι βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
και ακολουθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην προτελευταία θέση.
Η αξιολόγηση των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών από την άποψη του αποθέματός τους
σε παρθένες εκτάσεις, γίνεται στη βάση ενός σύνθετου δείκτη ο οποίος περιλαμβάνει τρεις
επιμέρους δείκτες: ποσοστό εκτάσεων που διαμορφώθηκαν από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ή
είναι τεχνητές, ποσοστό παρθένων ή ημι-παρθένων εκτάσεων και εντατικοποίηση της αγροτικής
δραστηριότητας (λόγος εισροές / εκροές αγροτικής παραγωγής). Συγκρινόμενη με τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταλαμβάνει την τελευταία βαθμίδα της κατάταξης,
καθώς βρίσκεται κάτω από αυτόν. Κάτω από το μέσο όρο, αλλά λιγότερο, βρίσκεται και η
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Οι απειλές μπορεί να έχουν φυσική προέλευση (πλημμύρες, σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις,
ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές) ή τεχνολογική προέλευση (κίνδυνοι μόλυνσης από
ραδιενέργεια, θαλάσσια ρύπανση από δεξαμενόπλοια / πετρελαιοκηλίδα). Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας δεν φαίνεται να απειλείται ιδιαίτερα και βρίσκεται πολύ κοντά και ελαφρά κάτω από τον

3

Ο δείκτης προσπελασιμότητας περιγράφει τη σχετική θέση μιας περιοχής και εικονογραφεί τα οφέλη που αντλούν τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της περιοχής από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφορών. Για τη μέτρηση του,
χρησιμοποιείται ένας σύνθετος δείκτης, στον οποίο, η προσπελασιμότητα από αέρος δεν έχει την ίδια βαρύτητα με αυτήν
που εξασφαλίζεται από το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
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ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται οι Περιφέρειες
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
Η δημογραφική βιωσιμότητα στην Ευρώπη περιλαμβάνει δυο ιδιαίτερους παράγοντες: τη
φυσική κίνηση του πληθυσμού και τη μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά τη φυσική κίνηση του
πληθυσμού, το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει στο συνολικό πληθυσμό η ηλικιακή ομάδα 0-14
ετών δίνει μια εικόνα των μελλοντικών δημογραφικών αλλαγών σε μια περιφέρεια και των
διαδικασιών δημογραφικής παρακμής. Η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις πλέον αρνητικές
αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα ένα από τα πλέον δυσμενή ποσοστά
εμφανίζει η περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η έννοια της «χωρικής συγκέντρωσης» αναφέρεται σε δυο πτυχές της δομής του χώρου:
αφενός, στη δομή του οικιστικού δικτύου (π.χ. παρουσία σημαντικών αστικών κέντρων και
μέγεθος πληθυσμιακής πυκνότητας) και στο ρόλο των λειτουργικών αστικών περιοχών σε
περιφερειακό επίπεδο και, αφετέρου, στη διαδικασία συγκέντρωσης μέσα στο χώρο τόσο του
πληθυσμού όσο και του ΑΕΠ στα κράτη – μέλη της ΕΕ. Έτσι, ο δείκτης που χρησιμοποιείται για
την αποτίμηση της χωρκής συγκέντρωσης προκύπτει από το συνδυασμό τεσσάρων επιμέρους
δεικτών: αναλογία αστικού και αγροτικού πληθυσμού, παρουσία λειτουργικών αστικών περιοχών,
ποσοστιαία συμμετοχή κάθε επιμέρους περιφέρειας στο συνολικό πληθυσμό της ΕΕ των 27+2,
μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής κάθε περιφέρειας στο ΑΕΠ της ΕΕ των 27+2 κατά τα έτη
1995-2000. Προέκυψε έτσι ένας χάρτης που δείχνει την, κατά περίπτωση αυξανόμενη ή μειούμενη,
σημασία των ευρωπαϊκών περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ. Αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
τοποθετούνται οι περιφέρειες που παρουσιάζουν δημογραφικά και οικονομικά κέρδη που είναι
κυρίως για μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα ή πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές που
μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης. Στον Ελλαδικό χώρο, η Δυτική Ελλάδα
καταλαμβάνει την προτελευταία θέση της κατάταξης καθώς βρίσκονται ελαφρά κάτω από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Για την ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, το διαθέσιμο δυναμικό σε
καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση. Από αυτή την άποψη, η
χωροθέτηση της εκπαίδευσης, ειδικότερα των πανεπιστημίων, και η γεωγραφική κατανομή των
δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης παίζουν σημαντικό ρόλο. Από τις ελληνικές περιφέρειες η
Δυτική Ελλάδα βρίσκεται ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο Όσον αφορά την κατανομή
στις επιμέρους περιφέρειες, ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εμφανίζεται να είναι η η
Δυτική Ελλάδα, ενώ σαφώς κάτω από τον μέσο όρο βρίσκεται και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκριτική θεώρηση των τριών Περιφερειών της Διευρυμένης Περιφέρειας

Με βάση τους διαρθρωτικούς δείκτες, αλλά και την ενδελεχή ανάλυση που περιλαμβάνεται στην
ενότητα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση
μπορούν να αξιολογηθούν ποιοτικά και να ιεραρχηθούν οι Περιφέρειες. Ο Πίνακας 2-2 παρουσιάζει
συνοπτικά την αξιολογική τυποποίηση των αναπτυξιακών επιδόσεων των τριών Περιφερειών.
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Πίνακας 2-2: Τυπολογία Αναπτυξιακών Επιδόσεων των τριών Περιφερειών
Γεωγραφική
Ενότητα

Επίπεδο
Ανάπτυξης

Ρυθμός
Σύγκλισης

Τάσεις
Αστικοποίησης

Ιόνια Νησιά

χαμηλό

χαμηλός

αντίστροφη

Δυτική Ελλάς

χαμηλό

στάσιμος

αυξητική

Πελοπόννησος

μεσαίο

υψηλός

ενδιάμεση

Παραγωγική
Διάρθρωση
(εξειδίκευση)
μονοψωνιακά
3ογενής
κυρίως 3ογενή,
σημαντικός
1ογενής
κυρίως 3ογενή,
σημαντικός &
αυξανόμενος
2ογενής

Αγορά Εργασίας
μεσαίο %
απασχόλησης, υψηλό
% ανεργίας
χαμηλό %
απασχόλησης, υψηλό
% ανεργίας
υψηλό %
απασχόλησης, χαμηλό
% ανεργίας

Παραγωγικότητα
Εργασίας
μεσαία
χαμηλή

μεσαία

Πηγή : Θεματική μελέτη χωρικής ανάπτυξης, ΥΠΟΙΟ, 2006
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Τομεακή Σύνθεση
Απασχόλησης

Μορφωτικό
Επίπεδο

Ανταγωνιστικότητα

μεγάλος και
αυξανόμενος 3ογενής

χαμηλό

ελλειμματική

χαμηλό προς μεσαίο

ελλειμματική

χαμηλό προς μεσαίο

βελτιούμενη

σημαντική αλλά
μειούμενη 1ογενής,
αυξανόμενη 3ογενή
παραδοσιακά 1ογενής,
σημαντικός 2ογενής,
αυξανόμενος 3ογενής
από 1ογενή
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2.1.2. Αξιολόγηση της πληρότητας της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης
Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από στατιστικά δεδομένα (Eurostat
ή ΕΣΥΕ) που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή των τριών Περιφερειών με έμφαση σε
διαρθρωτικούς δείκτες που αποκαλύπτουν την υστέρηση των Περιφερειών αυτών σε σχέση με το
ΑΕΠ, τη δημογραφική ανάπτυξη, την ανεργία και τις υποδομές. Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση
διακρίνεται σε δύο μέρη:
Το ένα μέρος περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση ανά Περιφέρεια των επιμέρους
χαρακτηριστικών της και
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση των τριών Περιφερειών σε σχέση με
την χώρα και την ΕΕ 25.
Η ανάλυση του πρώτου μέρους είναι εξαντλητική αλλά αποδίδει επαρκώς τόσο τη στατική εικόνα
(snapshot) όσο και τη δυναμική από την εξέλιξη των προηγουμένων ετών (trend analysis). Η
συγκριτική ανάλυση του δεύτερου μέρους επιτρέπει να φανούν καλύτερα οι αποκλίσεις και
προβάλλει τις προτεραιότητες που είναι κατάλληλες ανά Περιφέρεια. Στο μέρος αυτό δίδονται
συνθετικοί δείκτες που επιτρέπουν καλύτερη κατανόηση των περιφερειακών προκλήσεων. Θα
μπορούσε ωστόσο η ανάλυση να οδηγήσει και σε ένα συνοπτικό συγκριτικό πίνακα ποιοτικής
αξιολόγησης αυτών των περιφερειών όμοιο με τον Πίνακα 2-2. Οι σχετικές μελέτες του ESPON ,
αλλά και η Θεματική Μελέτη Χωρικής Ανάπτυξης (Eurotec-Plas, 2005) φαίνεται ότι έχουν
αποτελέσει τόσο το υπόδειγμα όσο και πηγές στοιχείων της κοινωνικοοικονομική ανάλυσης
Η διάρθρωση της κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης των τριών Περιφερειών της χωρικής ενότητας
στο Πρόγραμμα, είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Οδηγίας 1 του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,
περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό από στατιστικά δεδομένα (κυρίως Eurostat και ΕΣΥΕ), με
αποτύπωση των διαρθρωτικών δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζουν το αναπτυξιακό επίπεδο της
χωρικής ενότητας. Παράλληλα, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των διαρθρωτικών
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας ανά τομέα παραγωγής και κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, τόσο ως προς το παραγόμενο ΑΕΠ και ΑΠΑ, όσο και ως προς την απασχόληση.
Στο τμήμα της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης που αναφέρεται στα αποτελέσματα της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2000-2006) παρατίθενται στοιχεία για τη στοχοθεσία
στις τρεις Περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και καταγράφονται σε πολύ
αναλυτικό βαθμό οι πραγματοποιηθείσες και πραγματοποιούμενες παρεμβάσεις, κυρίως από τα
ΠΕΠ, και λιγότερο ή καθόλου από άλλα Προγράμματα, με ορισμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία
υλοποίησης ενώ παρόλα αυτά, γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης κάλυψης των αναγκών από αυτές
τις παρεμβάσεις, εντοπίζοντας τις ανάγκες που εξακολουθούν να υφίστανται, με τη λήξη της
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006.. Απουσιάζει ωστόσο από το τμήμα αυτό η
αναφορά στην περιφερειακή επίπτωση αυτών των παρεμβάσεων. Επιπλέον θα μπορούσε στο
τμήμα αυτό να παρατίθεται μία συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης και απόδοσης των
Τελικών Δικαιούχων, υπό το πρίσμα μάλιστα των νέων εξελίξεων που αφορούν στον έλεγχο της
ικανότητας των Τελικών Δικαιούχων να υλοποιούν τα έργα.
Με δεδομένο ότι η κοινωνικοοικονομική ανάλυση αποτελεί τη βάση σχεδιασμού του νέου
Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι σημαντικό να ανατρέχει και σε αποτίμηση πολιτικών που
υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και τα μαθήματα που προέκυψαν. Για
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παράδειγμα η διαδικασία ιδιωτικών επενδύσεων ταλάνισε την υλοποίηση των σχετικών μέτρων
των ΠΕΠ και τι εκτιμάται ότι πρέπει ή μπορεί να αλλάξει για την τρέχουσα περίοδο. Μια τέτοια
θεώρηση του πρόσφατου προγραμματικού παρελθόντος επιτρέπει την θεώρηση κινδύνων και
απειλών σε ότι αφορά τουλάχιστον το διαχειριστικό πλαίσιο

2.1.3. Αξιολόγηση των προσδιορισθεισών αναγκών
Όπως προαναφέρθηκε η αποτύπωση της κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης και των άλλων
χαρακτηριστικών του ΕΠ, οδηγούν στον προσδιορισμό αναγκών του προγράμματος οι οποίες
αναφέρονται, είτε ως συμπεράσματα του πρώτου κεφαλαίου του Προγράμματος, είτε ως
αιτιολόγηση της στρατηγικής. Με τον τρόπο όμως που αποτυπώνονται δεν προκύπτει η ιεράρχησή
τους, στοιχείο το οποίο διαφαίνεται από τους επιμέρους Στρατηγικούς και από τους Γενικούς
στόχους του Προγράμματος. Οι ειδικοί στόχοι με την αντίστοιχη χρηματοδοτική τους βαρύτητα
μπορεί να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν κατά κάποιον τρόπο την ιεράρχηση των αναγκών που
στοχεύουν να καλύψουν.
Με βάση αυτή την αρχή, από το σύνολο των αναγκών της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΧΕΔΕΠΙΝ), εκείνες οι οποίες φαίνεται να είναι πρώτης
προτεραιότητας, τόσο λόγω της έντασης των προβλημάτων που δημιουργούν, όσο και λόγω της
αλληλοσύνδεσής τους και ως εκ τούτου του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που θα επιτευχθεί
με την κάλυψή τους, είναι οι ακόλουθες
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
¾ Η διαφύλαξη / προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
¾ Η βελτίωση και ανάπτυξη βασικών κοινωνικών υποδομών.
¾ Η βελτίωση και επέκταση των βασικών υποδομών, κυρίως συγκοινωνιών
¾ Η αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών υποδομών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
¾ Παρεμβάσεις Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα
¾ Η βελτίωση και επέκταση των βασικών υποδομών, κυρίως συγκοινωνιών (δρόμοι,
λιμάνια)
¾ Η αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών υποδομών και η οργάνωση του τουριστικού
επιχειρηματικού ιστού.
¾ Η βελτίωση και ανάπτυξη βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
¾ Η διαφύλαξη / προστασία / ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.
¾ Η διαφύλαξη / προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
¾ Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του πρωτογενή τομέα, σε όρους
εισοδήματος.
¾ Η άμβλυνση ή / και άρση των ενδοπεριφερειακών / διανομαρχιακών και
ενδονομαρχιακών-τοπικών ανισοτήτων σε όρους κοινωνικών και βασικών υποδομών,
αλλά και σε όρους παραγωγικών / οικονομικών δραστηριοτήτων.
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¾ Η βελτίωση και επέκταση των βασικών υποδομών, κυρίως συγκοινωνιών και
περιβάλλοντος.
¾ Η βελτίωση και ανάπτυξη βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό
χώρο.
¾ Η αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών υποδομών και η οργάνωση του τουριστικού
επιχειρηματικού ιστού.
¾ Η ενίσχυση / ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος στο σύνολο του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας.
¾ Η εφαρμογή τεχνολογιών, καινοτομιών και προϊόντων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης.
¾ Η διαφύλαξη / προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

2.1.4. Αξιολόγηση της ανάλυσης αδυναμιών / δυνατών σημείων σε σχέση με την
προηγούμενη ανάλυση
Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση, η οποία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δίδεται αναλυτικά για
τη διευρυμένη Περιφέρεια αλλά και ανά Περιφέρεια, και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της
ανάλυσης SWOT για την κάθε Περιφέρεια συνολικά.
Η swot ανάλυση από τη φύση της συστηματοποιεί τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού
περιβάλλοντος (ισχυρά σημεία και αδυναμίες) και του εξωτερικού περιβάλλοντος (ευκαιρίες και
απειλές). Η ανάλυση αυτή σε συνδυασμό με τις εθνικές προτεραιότητες, μπορεί να οδηγήσει σε
συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, σε βασικές προτεραιότητες στρατηγικής και σε
κατευθυντήριους άξονες για την ανάπτυξή της κάθε Περιφέρειας. Μέσω της προσέγγισης αυτής
αναδεικνύονται τεκμηριωμένα τα ενδογενή, δυνητικά ή επίκτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε
περιοχής ώστε να αποτελέσουν εν δυνάμει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικονομίας σε
χωρικό επίπεδο. Η μετατροπή τους από συγκριτικά σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αναφέρεται
στην ικανότητα τους να εξασφαλίζουν, να διατηρούν και να αυξάνουν τα μερίδια των παραγωγών
της Περιφέρειας στις εγχώριες και διεθνείς - ιδιαίτερα σε εκείνες που ενδιαφέρουν περισσότερο αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Η απόκτηση επομένως ισχυρού ανταγωνιστικού ερείσματος
μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομίας που διαρκώς εξελίσσεται, για μικρές ανοιχτές
οικονομίες, με μέτριο ακόμη επίπεδο ανάπτυξης, όπως είναι οι τρεις Περιφέρειες της χωρικής
ενότητας συνιστά ιδιαίτερα δύσκολο και, ενδεχομένως, μακροπρόθεσμο εγχείρημα που πέρα από
συνδυασμένα μέτρα πολιτικής συνδέεται και με μεταβολές κραταιών αντιλήψεων και
συμπεριφορών.
Η ανακεφαλαίωση και τα συμπεράσματα επί της κοινωνικο-οικονομικής ανάλυσης, με την
παρουσίαση της ανάλυσης SWOT, τα στοιχεία της οποίας συνάδουν κατά ένα ικανοποιητικό
βαθμό με την προηγηθείσα ανάλυση, οδηγούν σε κατευθύνσεις πολιτικών-στρατηγικής για την
ανάπτυξη της χωρικής ενότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές όμως, εξαρτώνται από ένα πλέγμα
έντονων παρεμβάσεων πολλών Προγραμμάτων στις τρεις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας,
διαδραματίζοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία.
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Με άλλα λόγια η swot ανάλυση θα μπορούσε να συνοδεύεται και από κατευθύνσεις στρατηγικής πολιτικής:
- προτάσεις ενίσχυσης επενδύσεων στην κατεύθυνση αξιοποίησης των ισχυρών σημείων δηλ. της
εξασφάλισης προϋποθέσεων διατήρησης και ενίσχυσης των πλεονεκτημάτων
- βελτιωτικές προτάσεις ισχυροποίησης και ανάπτυξης των αδυναμιών
- στοχευμένη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων για την άρση των απειλών
- προτάσεις άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων δηλ. ανάσχεσης παρεμβάσεων που δεν
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Η παρούσα αξιολόγηση επιχειρεί ανά Περιφέρεια και με βάση τις swot αναλύσεις σχετικές
προτάσεις στρατηγική και πολιτικής

Κατευθύνσεις στρατηγικής – προτάσεις επιλογών για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ευκαιρίες
Δημιουργία και λειτουργία
Δυτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ
(Κόρινθος - Πάτρα)

Ισχυρά σημεία

Πρόταση

Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου

Î

Αναβάθμιση του ρόλου της
Πάτρας ως Δυτικής Πύλης της
Ελλάδος προς τις χώρες της ΕΕ

Κομβική θέση της Πάτρας ως
δυτικής πύλης της χώρας

Αξιοποίηση των ερευνητικών
δομών της Περιφέρειας.

Λειτουργία Ερευνητικών
Ινστιτούτων Διεθνούς
Εμβέλειας

Î

Τουριστικοί και πολιτιστικοί
πόροι, με κύριο συντελεστή
παγκόσμιας εμβέλειας την
Ολυμπία

Î

Αύξηση της παγκόσμιας
ζήτησης ποιοτικών υπηρεσιών
στον τομέα του ειδικού ή
εναλλακτικού Τουρισμού

Ανάπτυξη τουρισμού και
ιδιαίτερα των εναλλακτικών
μορφών του.

Ανάπτυξης αιολικής,
υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Ευκαιρίες
Δημιουργία και λειτουργία
Δυτικού Άξονα, της ΠΑΘΕ
(Κόρινθος - Πάτρα)
Αναβάθμιση του ρόλου της
Πάτρας ως Δυτικής Πύλης της
Ελλάδος προς τις χώρες της ΕΕ
Αξιοποίηση των ερευνητικών
δομών της Περιφέρειας.

Συνέχιση, επιτάχυνση και
ολοκλήρωση των μεταφορικών
υποδομών

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας με
έμφαση στην καινοτομία
Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού
προστασία –ανάδειξη των φυσικών
οικοσυστημάτων και τοπίων, των
αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων και μνημείων πολλά από τα
οποία εθνικής και διεθνούς σημασίας,
με δημιουργία ενιαίων δικτύων
πολιτιστικών διαδρομών και φυσικού
περιβάλλοντος κατά ενότητες
παράκτιες και ορεινές (Αρχαία
Ολυμπία κτλ)

Περιβαλλοντικοί
πόροι
προστατευομένων από διεθνείς
συμβάσεις
(NATURA,
RAMSAR).
Πλούσιο υδάτινο δυναμικό

Επενδύσεις σε ΑΠΕ - Επιδεικτικά
έργα με καινοτικές εφαρμογές ΑΠΕ

Αδυναμίες

Πληθυσμιακή
της υπαίθρου.

Πρόταση

Î

Συνδυασμένες
μεταφορές
εμπορευματικά κέντρα

-

Î

Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και
προώθηση
ηλεκτρονικών
συναλλαγών

αποδυνάμωση

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσμάτων των
ερευνητικών προγραμμάτων
στην παραγωγική διαδικασία.
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Ενδοπεριφερειακές ανισότητες
σε υποδομές υψηλής
τεχνολογίας, πληροφορικής και
επικοινωνίας.
Διάβρωση εδαφών / απώλεια
εδαφικού καλύμματος λόγω
αποδάσωσης, υπερβόσκησης.

Απειλές
Έντονος ανταγωνισμός σε
τομείς της παραγωγής από
χώρες της Ε.Ε. μετά την
διεύρυνση του 2005.
Καθυστέρηση σύνδεσης με
Εγνατία και Πανευρωπαϊκούς
Άξονες.

Ραγδαία μείωση των
απασχολουμένων στον
αγροτικό τομέα.
Δυσμενείς ρυθμίσεις νέας
ΚΑΠ.
Απειλές
Δυσμενείς ρυθμίσεις νέας
ΚΑΠ.
Ραγδαία μείωση των
απασχολουμένων στον
αγροτικό τομέα.

Î

Νέες μέθοδοι καλλιέργειας.
Κατάρτιση αγροτικού πληθυσμού

Î

Ανάπτυξη δικτύου επιχειρήσεων και
σταδιακή εμπορική αξιοποίηση
ερευνητικού τοπικού έργου

Ισχυρά σημεία

Πρόταση

Λειτουργία Ερευνητικών
Ινστιτούτων Διεθνούς
Εμβέλειας

Î

Τουριστικοί και πολιτιστικοί
πόροι, με κύριο συντελεστή
παγκόσμιας εμβέλειας την
Ολυμπία
Περιβαλλοντικοί
πόροι
προστατευομένων από διεθνείς
συμβάσεις
(NATURA,
RAMSAR).

Î

Πλούσιο υδάτινο δυναμικό

Δικτυώσεις για την αντιμετώπιση
κινδύνων και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας

Παρεμβάσεις βελτίωσης και
προστασίας αστικού περιβάλλοντος

Î

Ανάπτυξη και προώθηση
καινοτόμων αγροτικών προϊόντων

Αδυναμίες

Διάβρωση εδαφών / απώλεια
εδαφικού καλύμματος λόγω
αποδάσωσης, υπερβόσκησης.
Έλλειψη οργανωμένων ΧΥΤΑ
και υποδομής διαχείρισης
απορριμμάτων.

Πρόταση

Î
Î

Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπλουτισμός βοσκοτόπων και
δασών
Διαχείριση αποβλήτων αποκαταστάσεις

Κατευθύνσεις στρατηγικής – προτάσεις επιλογών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ευκαιρίες

Ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων
συνδέσεων με διευρωπαϊκά δίκτυα

Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω
της γειτνίασης με την Αθήνα και
της διευκόλυνσης

Ισχυρά Σημεία
Γεωγραφική θέση
με κυρίαρχο
στοιχείο την άμεση γειτνίαση με την
Αθήνα
Ύπαρξη μεγάλων οδικών αξόνων από
και προς την Αθήνα και σύνδεση με τα
διευρωπαϊκά δίκτυα

Πρόταση

Î

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Î

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ
Επαρκές,
δυναμικό

σε

μέγεθος,

εργατικό
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Αξιόλογοι / περιώνυμοι φυσικοί και
αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι
Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες
επιβαρύνσεις
Ανάπτυξη έργων και εκπόνηση
μελετών
στην
τρέχουσα
προγραμματική περίοδο για πρόληψη /
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
(πλημμύρες,
σεισμοί,
προστασία
ακτών κλπ)

Ευκαιρίες

Πλήρης ανάπτυξη των
λειτουργιών του πρόσφατα
ιδρυθέντος Παν/μιου
Πελοποννήσου

Ανάπτυξη οδικών και θαλάσσιων
συνδέσεων με διευρωπαϊκά
δίκτυα

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Î

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΟΠΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ –
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ)

Αδυναμίες

Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα στο
σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού
ιστού της Περιφέρειας
Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω
της γειτνίασης με την Αθήνα και
της διευκόλυνσης

Î

Υποαπασχόληση στον πρωτογενή
τομέα
Έξοδος εργατικού δυναμικού από τον
αγροτικό τομέα χωρίς αντίστοιχες
ευκαιρίες απασχόλησης στους άλλους
τομείς της οικονομίας της Περιφέρειας
Πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική, χρήση
νέων τεχνολογιών
Χαμηλό επίπεδο χρήσης και
εξοικείωσης με υπηρεσίες
Τεχνολογιών Πληροφορικής
Χαμηλού βαθμού διασύνδεση των
παραγωγικών τομέων
Υψηλός δείκτης γήρανσης του
πληθυσμού
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού
δυναμικού σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες
Έλλειψη βασικών τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό
χώρο
Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους
λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων
Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα
της Περιφέρειας
Χαμηλής παραγωγικότητας αγροτικός
τομέας
Έλλειψη υψηλής ποιότητας
τουριστικών υποδομών και
οργάνωσης του τουριστικού
επιχειρηματικού ιστού
Ελλείψεις στις σιδηροδρομικές
μεταφορές
Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της
Περιφέρειας

Πρόταση

Î

Î

Î

Î

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ή/
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΠΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ,
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ –
ΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Απειλές
Η απερήμωση της υπαίθρου
Ένταση του ανταγωνισμού σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο
Η εφαρμογή της νέας Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής
Συρρίκνωση
του
πρωτογενή
τομέα, στον οποίο απασχολείται ή
υποαπασχολείται μεγάλο μέρος
του εργατικού δυναμικού της
Περιφέρειας
Περιβαλλοντικές πιέσεις από
συγκέντρωση
τουριστικών
δραστηριοτήτων
σε
θύλακες
θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης
Έλλειψη επαρκούς χωροταξικού
και πολεοδομικού σχεδιασμού σε
τοπικό επίπεδο, με κίνδυνο
άναρχης
ανάπτυξης
επιχειρηματικών ή οικιστικών
δραστηριοτήτων, ή/και αναστολή
τέτοιων δραστηριοτήτων
Περαιτέρω
υποβάθμιση
του
υδροφόρου
ορίζοντα
της
Περιφέρειας από υπεράντληση
αρδευτικού ύδατος και έλλειψη
έργων εμπλουτισμού με τη χρήση
/
αξιοποίηση
επιφανειακών
υδάτων
Υψηλός και αυξανόμενος δείκτης
γήρανσης του πληθυσμού
Αδυναμίες οργάνωσης και
στελέχωσης των υπηρεσιών της
Δημόσιας Διοίκησης στην
Περιφέρεια και στην Κεντρική
Διοίκηση
Απειλές
Η απερήμωση της υπαίθρου
Έλλειψη επαρκούς χωροταξικού
και πολεοδομικού σχεδιασμού σε
τοπικό επίπεδο, με κίνδυνο
άναρχης
ανάπτυξης
επιχειρηματικών ή οικιστικών
δραστηριοτήτων, ή/και αναστολή
τέτοιων δραστηριοτήτων
Συνεχιζόμενες
ελλείψεις
σε
βασικές υποδομές με αποτέλεσμα,
αφ' ενός συγκέντρωση δημοσίων
πόρων σ' αυτές, αφ' ετέρου
παρακώλυση των παραγωγικών /
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ένταση του ανταγωνισμού σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο

Ισχυρά Σημεία

Πρόταση

Γεωγραφική θέση με κυρίαρχο
στοιχείο την άμεση γειτνίαση με την
Αθήνα

Î

Δράσεις ανάπτυξης της διεθνούς
αναγνωρισιμότητας των
χαρακτηριστικών αγροτικών
προϊόντων

Î

Προστασία θαλασσίου
περιβάλλοντος

Ύπαρξη μεγάλων οδικών αξόνων από
και προς την Αθήνα και σύνδεση με τα
διευρωπαϊκά δίκτυα

Ανάπτυξη έργων και εκπόνηση
μελετών
στην
τρέχουσα
προγραμματική περίοδο για πρόληψη /
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
(πλημμύρες,
σεισμοί,
προστασία
ακτών κλπ)

Αξιόλογοι / περιώνυμοι φυσικοί και
αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι

Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες
επιβαρύνσεις

Επαρκές,
δυναμικό

σε

μέγεθος,

εργατικό

Î

Ύπαρξη Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
και ΤΕΙ

Αδυναμίες
Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα στο
σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού
ιστού της Περιφέρειας

Î

Ενίσχυση και περαιτέρω
εξάπλωση της περιβαλλοντικής
φιλικά γεωργίας - αξιοποίηση
ενισχύσεων ΕΕ - κοινές δομές
πληροφόρησης αγροτών
(συλλογικοί αγροτικοί φορείς,
Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις
μεταποίησης αγροτικών
προϊόντων)

Πρόταση
Βελτίωση ενδοπεριφερειακών
οδικών υποδομών ιδιαίτερα των
ορεινών περιοχών

Έλλειψη βασικών τεχνικών και
κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό
χώρο

Ελλείψεις στις σιδηροδρομικές
μεταφορές

Ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της
Περιφέρειας
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Απειλές

Η εφαρμογή της νέας Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής

Περιβαλλοντικές πιέσεις από
συγκέντρωση
τουριστικών
δραστηριοτήτων
σε
θύλακες
θαλάσσιας τουριστικής ανάπτυξης
Περαιτέρω υποβάθμιση του
υδροφόρου ορίζοντα της
Περιφέρειας από υπεράντληση
αρδευτικού ύδατος και έλλειψη
έργων εμπλουτισμού με τη χρήση
/ αξιοποίηση επιφανειακών
υδάτων
Συρρίκνωση
του
πρωτογενή
τομέα, στον οποίο απασχολείται ή
υποαπασχολείται μεγάλο μέρος
του εργατικού δυναμικού της
Περιφέρειας
Υψηλός και αυξανόμενος δείκτης
γήρανσης του πληθυσμού

Αδυναμίες οργάνωσης και
στελέχωσης των υπηρεσιών της
Δημόσιας Διοίκησης στην
Περιφέρεια και στην Κεντρική
Διοίκηση

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Αδυναμίες
Έλλειψη υψηλής ποιότητας
τουριστικών υποδομών και
οργάνωσης του τουριστικού
επιχειρηματικού ιστού
Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασμό
(τοπικού επιπέδου) και στον
πολεοδομικό σχεδιασμό
Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών
και παραγωγικών δραστηριοτήτων στα
αστικά και ημιαστικά κέντρα της
Περιφέρειας, με αποτέλεσμα την
δυσλειτουργία τους ως πόλοι
ανάπτυξης

Πρόταση

Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους
λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων
Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα
της Περιφέρειας

Î

Αντιμετώπιση ρύπανσης από
μεταποιητικές μονάδες
αγροτικών προϊόντων μέσω
μετεγκατάστασης σε
οργανωμένους χώρους ή
εφαρμογή σύγχρονων
τεχνολογιών επεξεργασίας
αποβλήτων

Î

Κατάρτιση αγροτών, βελτίωση
ανθρώπινου κεφαλαίου
Περιφέρειας με ολοκληρωμένες
δράσεις κατάρτισης και
απασχόλησης ιδιαίτερα στον
αγροτικό τομέα και διασύνδεση
τομέων (π.χ. αγροτική
παραγωγή και μεταποίηση)

Ελλείψεις στις υποδομές προστασίας
του περιβάλλοντος (διαχείριση υγρών
και στερεών αποβλήτων,
εξοικονόμηση ύδατος)
Έξοδος εργατικού δυναμικού από τον
αγροτικό τομέα χωρίς αντίστοιχες
ευκαιρίες απασχόλησης στους άλλους
τομείς της οικονομίας της Περιφέρειας
Υποαπασχόληση στον πρωτογενή
τομέα
Χαμηλού βαθμού διασύνδεση των
παραγωγικών τομέων
Χαμηλής παραγωγικότητας αγροτικός
τομέας
Πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική, χρήση
νέων τεχνολογιών
Χαμηλό επίπεδο χρήσης και εξοικείωσης με υπηρεσίες Τεχνολογιών
Πληροφορικής
Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
εξειδίκευσης του αγροτικού εργατικού
δυναμικού σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες
Υψηλός δείκτης γήρανσης πληθυσμού

Κατευθύνσεις στρατηγικής – προτάσεις επιλογών για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ευκαιρίες

Ισχυρά σημεία

Πρόταση

Διεθνώς αναγνωρίσιμος
τομέας παραγωγής
(τουρισμός).

Επαναπροσδιορισμός του
τουριστικού προϊόντος διασύνδεση με την πολιτιστική
κληρονομιά και τοπικά προϊόντα

Εμβάθυνση της ευρω-μεσογειακής
συνεργασίας και σε θέματα αειφόρου
τουρισμού.
Αυξημένη διεθνή ζήτηση για τοπικά
προϊόντα και εναλλακτικό τουρισμό.
Προσέλκυση δραστηριοτήτων που από
τη φύση τους έλκονται από τη
κεντρική γεωγραφική θέση και το
ωραίο περιβάλλον.

Î
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Υλοποίηση σημαντικής κλίμακας
μεταφορικών έργων σε γειτονικές
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας.
Δημιουργία του άξονα θαλάσσιων
μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως
την Κύπρο) στα πλαίσια των TEN-T.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
(τηλεματικής) για άμβλυνση της
γεωγραφικής απομόνωσης.

Ευκαιρίες
Εμβάθυνση της ευρω-μεσογειακής
συνεργασίας και σε θέματα αειφόρου
τουρισμού.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Σημαντικά περιβαλλοντικά και
πολιτισμικά αποθέματα

Κεντρική γεωγραφική θέση
της Περιφέρειας στον άξονα
Αδριατικής – Μεσογείου.

Προσέλκυση δραστηριοτήτων που από
τη φύση τους έλκονται από τη κεντρική
γεωγραφική θέση και το ωραίο
περιβάλλον.

Επιβάρυνση τελικού κόστους
παραγόμενων ή «εισαγόμενων»
προϊόντων λόγω αυξημένου
μεταφορικού κόστους.

Ενδοπεριφερειακές ανισότητες
(διπλή περιφερειακότητα).

Σημαντική υστέρηση επί σειρά
ετών του επιπέδου εκπαίδευσης
του τοπικού πληθυσμού σε
σχέση με το εθνικό πρότυπο.

Προώθηση καινοτόμων μορφών
συμπληρωματικής
παραδοσιακής βιολογικής
αγροτικής δραστηριότητας
Αξιοποίηση ΤΠΕ για την
διατήρηση και ανάδειξη των
πολιτιστικών πόρων

Πρόταση

Î

Προγράμματα εξειδίκευσης νέων
επιχειρηματιών και
αυτοαπασχολούμενων
εστιασμένα στην παροχή
καινοτόμων τουριστικών
υπηρεσιών

Î

Θαλάσσιες συνδέσεις
(ενδοπεριφερειακές και
διαπεριφερειακές) και υποδομές
λιμένων

Î
Î

Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε
βασικές υποδομές.
Ανεπάρκεια και χαμηλή
ποιότητα υδάτινων πόρων.

Î

Εγκατάλειψη αγροτικής γης
και δραστηριότητας.
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
(τηλεματικής) για άμβλυνση της
γεωγραφικής απομόνωσης.

Δικτύωση φορέων για κοινές
δράσεις προβολής του τόπου

Χαμηλό κατά κεφαλήν προϊόν.

Αυξημένη διεθνή ζήτηση για τοπικά
προϊόντα και εναλλακτικό τουρισμό.

Δημιουργία του άξονα θαλάσσιων
μεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως την
Κύπρο) στα πλαίσια των TEN-T.

Î

Αδυναμίες

Μονομερή εξάρτηση από
τουρισμό και χωρίς πρόβλεψη
για την αντιμετώπιση
συνακόλουθων προβλημάτων
(ρύπανση, υπεράντληση
ύδατος, αλλαγές στο φυσικό
περιβάλλον κλπ).

Υλοποίηση σημαντικής κλίμακας
μεταφορικών έργων σε γειτονικές
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας.

Î

Ανυπαρξία υποδομών
ανάπτυξης υπηρεσιών
Τεχνολογιών – Πληροφορικής
– Επικοινωνιών.

Î

Φυσική και ηλεκτρονική
διασύνδεση μικρών νησιών με
αστικά κέντρα

Ενίσχυση υποδομών σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης

Διαχείριση - εμπλουτισμός
υδάτινων πόρων - Νέες
τεχνολογίες (ΑΠΕ και
αφαλάτωση) επεξεργασίας
ύδατος

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών χρησίμων για την
καθημερινότητα των πολιτών σε
απομακρυσμένες περιοχές
Υποστήριξη ηλεκτρονικών
συναλλαγών
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Αδυναμίες
Πληθυσμιακή εκροή, ιδιαίτερα από τα
Μικρά Νησιά και την ενδοχώρα της
Περιφέρειας.
Άσκηση σημαντικών πιέσεων στις
χρήσεις γης και στο φυσικό και
οικιστικό περιβάλλον από την εποχική
τουριστική δραστηριότητα.
Πίεση στον παραδοσιακό γεωργικό
τομέα σε συνάρτηση µε ΚΑΠ, ΠΟΕ
κλπ. και δημιουργία σοβαρών
δυσκολιών αναπροσανατολισµού.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Ισχυρά σημεία
Διεθνώς αναγνωρίσιμος
τομέας παραγωγής
(τουρισμός).
Κεντρική γεωγραφική θέση
της Περιφέρειας στον άξονα
Αδριατικής – Μεσογείου.

Πρόταση

Î

Βελτίωση της ποιότητας και
πιστοποίηση παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών

Προστασία του Ιονίου
Πελάγους
Σημαντικά περιβαλλοντικά και
πολιτισμικά αποθέματα

Î

Βελτιωτικές παρεμβάσεις
προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος
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Απειλές

Αδυναμίες

Άσκηση σημαντικών πιέσεων στις
χρήσεις γης και στο φυσικό και
οικιστικό περιβάλλον από την εποχική
τουριστική δραστηριότητα.

Μονομερή εξάρτηση από
τουρισμό και χωρίς πρόβλεψη
για την αντιμετώπιση
συνακόλουθων προβλημάτων
(ρύπανση, υπεράντληση
ύδατος, αλλαγές στο φυσικό
περιβάλλον κλπ).

Πίεση στον παραδοσιακό γεωργικό
τομέα σε συνάρτηση µε ΚΑΠ, ΠΟΕ
κλπ. και δημιουργία σοβαρών
δυσκολιών αναπροσανατολισµού.

Πληθυσμιακή εκροή, ιδιαίτερα από τα
Μικρά Νησιά και την ενδοχώρα της
Περιφέρειας.

Πρόταση

Î
Διαχείριση αποβλήτων αποκατάσταση

Ανεπάρκεια και χαμηλή
ποιότητα υδάτινων πόρων
Επιβάρυνση τελικού κόστους
παραγόμενων ή
«εισαγόμενων» προϊόντων
λόγω αυξημένου μεταφορικού
κόστους.
Σημαντική υστέρηση επί σειρά
ετών του επιπέδου
εκπαίδευσης του τοπικού
πληθυσμού σε σχέση με το
εθνικό πρότυπο.

Εξοικείωση πολιτών με ΤΠΕ
(κατάρτιση κλπ)

Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε
βασικές υποδομές.
Ανυπαρξία υποδομών
ανάπτυξης υπηρεσιών
Τεχνολογιών – Πληροφορικής
– Επικοινωνιών.

Î

Ενίσχυση χρήση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση. Ειδική εκπαίδευση
σε τουριστικά θέματα

2.1.5. Συμπεράσματα

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάλυση SWOT που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-13 είχε ως αποτέλεσμα τον
προσδιορισμό των βασικών ανισοτήτων, ελλείψεων αλλά και δυνατοτήτων της διευρυμένης
Περιφέρειας. Με βάση τα όσα αξιολογήθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα αξιολογικά
συμπεράσματα:
o Η κοινωνικοοικονομική ανάλυση, όπως αυτή περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
αποδίδει με εύληπτο και ολοκληρωμένο τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής
προγραμματισμού και υποστηρίζει την λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση της
αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ.
o Η ανάλυση αδυναμιών / δυνατών σημείων και ευκαιριών / απειλών σε σχέση με την
κοινωνικοοικονομική ανάλυση παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνάφειας γεγονός που
ισχυροποιεί την στοχοθεσία του προγράμματος.
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Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής

3.1. Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια εις βάθος ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων
του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νησιών. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το
βαθμό στον οποίο οι στόχοι και οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ενότητα της στρατηγικής
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, όσο και στην ιεράρχηση αυτών.
Οι βασικές πτυχές που εξετάζονται στο πλαίσιο της ενότητας είναι η συνέπειά της στρατηγικής και
η ενδεχόμενη επικινδυνότητα κατά την υλοποίηση της. Ειδικότερα καταγράφονται:
•

•

Η αξιολόγηση του βαθμού συνέπειας της στρατηγικής. Το στοιχείο αυτό θα απαιτήσει μια
ανάλυση των σχέσεων και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφορετικών
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής κάθε προτεραιότητας στους στόχους
του προγράμματος, καθώς και τον τρόπο που ο συνδυασμός των προτεραιοτήτων θα συμβάλει
στην επίτευξη αυτών. Εξετάζεται επίσης η οικονομική επάρκεια των πόρων για την υλοποίηση
της στρατηγικής (στο βαθμό που είναι εφικτό στην παρούσα φάση).
Η αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας κατά την εφαρμογή της στρατηγικής δηλ. η
εκτίμηση του βαθμού ενδεχόμενης επικινδυνότητας που ενυπάρχει κατά την υλοποίηση της
στρατηγικής/ προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί. Ο αξιολογητής προτείνει παράλληλα
μεθόδους ελαχιστοποίησης των κινδύνων αυτών. Παραδείγματος χάριν σε ποιο βαθμό έχουν
ληφθεί υπόψη οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η πρόταση των καινοτόμων πολιτικών και πώς
μπορούν αυτοί οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιηθούν;

Τα κύρια ζητήματα που καλείται να εξετάσει ο αξιολογητής στην ενότητα αυτή είναι τα ακόλουθα:
• Η ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει το βαθμό στο
οποίο οι στόχοι και προτεραιότητες που έχουν τεθεί ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες που
έχουν προσδιοριστεί, όσο και στην ιεράρχηση αυτών.
•

Η αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής με:
o Ανάλυση της σχέσης και της αλληλοσυμπληρωματικότητας των προτεραιοτήτων.
o Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «μείγματος πολιτικής».
o Εκτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων.

•

Εκτίμηση κινδύνων / δυσχερειών:
o Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των στρατηγικών
και των προτεραιοτήτων που επελέγησαν.
o Ανάλυση των μεθόδων ελαχιστοποίησης των κινδύνων.
o Αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ «ευκολότερων –τυποποιημένων» μέτρων και
«επισφαλών» αλλά με μεγαλύτερες επιπτώσεις.
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3.2. Ανάλυση στόχων και προτεραιοτήτων
3.2.1. Συσχέτιση στόχων και προτεραιοτήτων με ανάγκες
Σύμφωνα με την στρατηγική του ΕΠ οι βασικοί στόχοι ανά Περιφέρεια είναι οι κάτωθι:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών.
Μείωση του κόστους μεταφοράς προσώπων και αγαθών.
Βελτίωση της ασφάλειας.
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης (συνθήκες διακίνησης, πληροφόρησης).
Ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας.
Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της περιφέρειας.
Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ.
Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών
Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής / βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ
Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
Αναβάθμιση ποιότητας ζωής.
Προστασία περιβάλλοντος.
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
Προώθηση τουρισμού
Άρση απομόνωσης και μείωση κοινωνικού ρατσισμού.
Ισότητα των φύλων
Μείωση της ανεργίας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου
Βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού δικτύου
Αναβάθμιση / επέκταση των βασικών λιμενικών υποδομών
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία.
Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων
Εκσυγχρονισμός και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης της
Περιφέρειας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών
Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας.

vii.
viii.
ix.

Περιφέρεια Ιονίων Νησιών:
i.
ii.

Αναβάθμιση και συμπλήρωση των περιφερειακών χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών.
Δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας.
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iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την προώθηση ειδικών μορφών
τουρισμού, την ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό τηςΕνίσχυση των επιχειρήσεων για τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών
Η ενθάρρυνση για την ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότηταπαρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα.
Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της
χωρικής συνοχής
Δημιουργία περιβαλλοντικής και πολιτιστικής βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του περιφερειακού συστήματος.
Προώθηση του χωρικού σχεδιασμού
Προώθηση της προστασίας του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος
Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των κοινωνικών υποδομών
Υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής
συνοχής
Η βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η ως άνω στοχοθεσία προκύπτει από την διαδικασία αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων –
μειονεκτημάτων, απειλών – ευκαιριών για κάθε Περιφέρεια, που έχει ως αποτέλεσμα την
καταγραφή των δυνητικών αναγκών / υστερήσεων της κάθε περιοχής. Στις ανάγκες αυτές
καλούνται να απαντήσουν οι τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ, με τους αντίστοιχους στόχους
που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ.
Στους πίνακες διπλής εισόδου (Μήτρες Συνάφειας) που παρατίθενται στο Παράρτημα 7.1 (πρβλ.
πίνακες 7-1 έως και 7-3) παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο για κάθε Περιφέρεια της Χωρικής
Ενότητας η συσχέτιση των στόχων και των προτεραιοτήτων με τις διαπιστωμένες ανάγκες, όπως
αυτές έχουν καταγραφεί στο ΕΠ.
Τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση της συσχέτισης στόχων με ανάγκες είναι τα
ακόλουθα:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
− Οι Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν την ΠΔΕ υπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τις
διαπιστωμένες ανάγκες και εστιάζουν στην μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων σε
υποδομές υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνίας (22%), στην χαμηλή
παραγωγικότητα της εργασίας (16%), καθώς και στην πληθυσμιακή αποδυνάμωση της
υπαίθρου (16%).
− Σε επίπεδο στόχων εμφανίζονται ενισχυμένοι στο πλαίσιο του ΑΠ1 η «Βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες διακίνησης, πληροφόρησης)» και η «Αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΑΠ4 η «Ίδρυση
νέων και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων» και η «Διείσδυση ΤΠΕ στις επιχειρήσεις»,
ενώ στο πλαίσιο του ΑΠ7 η «Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής».
Περιφέρεια Πελοποννήσου
− Οι Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανταποκρίνονται σε
σημαντικό βαθμό στην ικανοποίηση των αναγκών που σχετίζονται με ελλιπή οργάνωση και
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στελέχωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, τον υψηλό δείκτη γήρανσης, τη χαμηλή
ποιότητα τουριστικών υποδομών - τουριστικού επιχειρηματικού ιστού και την μόλυνση/
ρύπανση του εδάφους (13%).
− Σε επίπεδο στόχων εμφανίζονται ενισχυμένοι στο πλαίσιο του ΑΠ2 η «αναβάθμιση / επέκταση
των βασικών λιμενικών υποδομών», στο πλαίσιο του ΑΠ5 η «Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
στη παραγωγική διαδικασία», ενώ στο πλαίσιο του ΑΠ8 η «Βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος» καθώς και η «Βελτίωση των
προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών».
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
− Οι Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών ανταποκρίνονται σε
μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση των αναγκών που εστιάζουν στις ποιοτικές ελλείψεις σε
βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές., στο επίπεδο εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού
σε σχέση με το εθνικό πρότυπο και στην εξάντληση ορίων μαζικού τουρισμού.
− Ενισχυμένοι εμφανίζονται οι στόχοι στο πλαίσιο του ΑΠ3 η «Αναβάθμιση και συμπλήρωση
των περιφερειακών χερσαίων και θαλάσσιων υποδομών», στο πλαίσιο του ΑΠ6 η «Ενίσχυση
επιχειρηματικής δραστηριότητας για προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού» καθώς και
η «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη χρήση νέων τεχνολογιών», ενώ στο πλαίσιο του ΑΠ9 η
«Δημιουργία περιβαλλοντικής και πολιτιστικής βάσης για την προώθηση της διαφοροποίησης
του περιφερειακού συστήματος» καθώς και η «Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των
κοινωνικών υποδομών».

3.2.2. Ανάλυση της σχέσης
προτεραιοτήτων

και

της

αλληλοσυμπληρωματικότητας

των

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η διερεύνηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠ και η
αποτίμηση της συνέργειας των δράσεων του. Η αξιολόγηση της συνέργειας των δράσεων σημαίνει
την διερεύνηση της συνάφειας και της συνοχής τους και πάνω απ' όλα, τη διερεύνηση του βαθμού
σύγκλισης των διάφορων παρεμβάσεων του ΕΠ στην κατεύθυνση της επίτευξης των γενικότερων
στόχων και προτεραιοτήτων. Σκοπός δηλαδή είναι να εξετασθεί κατά πόσο οι στόχοι του
προγράμματος θα επιτευχθούν, κατά πόσο η συνύπαρξη τους και η αμοιβαία αλληλεπίδραση τους
ενισχύει ή μειώνει την αποτελεσματικότητα τους και τέλος κατά πόσο οι στόχοι είναι
συμπληρωματικοί ή αλληλοσυγκρουόμενοι και με άλλα λόγια αν το πρόγραμμα είναι συνεκτικό
και ολοκληρωμένο.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνέργιας του προγράμματος,
εδράζεται στη μέθοδο που προτείνεται4 από την Ε.Ε για το συγκεκριμένο πεδίο αξιολόγησης. Η
εσωτερική συνέργεια προϋποθέτει τρία συστατικά στοιχεία :
• οι στόχοι του προγράμματος να είναι σχετικοί μεταξύ τους (αλληλεξάρτηση των στόχων),
• οι δράσεις που αναλαμβάνονται να είναι σχετικές με τους στόχους του προγράμματος
(εσωτερική συνοχή),

4

Βλέπε, MEANS, Handbook Νο 7, "Analysing the Synergy α Cross Impact of Programmes : An Empirical Method",
Commission of the European Communities, D.G. XVI/G2
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οι δράσεις να είναι αμοιβαία συμπληρωματικές στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος
(συμπληρωματικότητα των δράσεων ή των μέτρων).

Στη μήτρα αλληλεπίδρασης των στόχων του κάθε ΑΠ εξετάζεται το κάθε ξεχωριστό ζευγάρι
στόχων για τον προσδιορισμό του μεγέθους (ένταση) της φύσης (θετική / αρνητική) και της
μορφής (αμφίδρομη / μονόδρομη) της συνέργειας. Σε κάθε κελί, το οποίο αντιστοιχεί στη σχέση
δύο μέτρων, τοποθετείται μια τιμή στην κλίμακα από -2 έως 2. Εδικότερα η κάθε τιμή έχει την
εξής σημασία :
2 : Υψηλό επίπεδο συνέργειας μεταξύ δύο μέτρων
1 : Φανερή συνέργεια μέτριας σημασίας
0 : Απουσία σχέσεων συνέργειας
-1 : Αρνητική συνέργεια μέτριας σημασίας
-2 : Έντονα αρνητική συνέργεια που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς
Ως προς την μορφή της η συνέργεια μπορεί να είναι είτε αμφίδρομη είτε μονόδρομη. Μεταξύ δύο
στόχων των ΑΠ μπορεί να μην υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται
ασσυμετρική συνέργια (asymmetrical synergy). Μπορεί δηλαδή η συνέργεια του Β προς το Α
να είναι 2 ενώ η συνέργεια του Α προς το Β να είναι 1.
Οι επόμενοι πίνακες που ακολουθούν υπολογίζουν τους συντελεστές συνέργειας για κάθε στόχο σε
σχέση με τους υπόλοιπους στόχους, για κάθε άξονα προτεραιότητας και για το σύνολο του
προγράμματος. Ειδικότερα υπολογίζονται τα ακόλουθα:
S+ : άθροισμα θετικών συνεργειών
S- : άθροισμα αρνητικών συνεργειών
N+ : αριθμός κελλιών όπου εμφανίζονται θετικές συνέργειες
Ν- : αριθμός κελλιών όπου εμφανίζονται αρνητικές συνέργειες
Με βάση τα δεδομένα αυτά υπολογίζεται ο συντελεστής συνθετικών συνεργειών από τους
ακόλουθους τύπους:

C

s+

C

s−

=

S
(N )× 2

όπου Cs+ ο σύνθετος συντελεστής θετικών συνεργειών

S
(N ) × 2

όπου Cs- ο σύνθετος συντελεστής αρνητικών συνεργειών

+

+

=

−

−

Οι Πίνακες 7-4 έως και 7-6 παρουσιάζουν για κάθε μία από τις τρεις Περιφέρειες της χωρικής
ενότητας την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής.
Από την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής για κάθε Περιφέρεια του ΕΠ διαπιστώνονται τα
ακόλουθα:
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Το πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή καθόσον ο σύνθετος συντελεστής
θετικών συνεργειών ανέρχεται σε 0,73 κάτι το οποίο είναι σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι
είναι αρκετά πάνω από το μ.ο.
Υψηλό σύνθετο συντελεστή θετικών συνεργειών (>0.72) παρουσιάζουν 5 στόχοι των ΑΠ
από τους συνολικά 18.
Δυο (2) στόχοι παρουσιάζουν τιμές πολύ κοντά στο μέσο όρο.
Επτά (7) στόχοι εμφανίζουν συντελεστή θετικών συνεργειών σχετικά μικρό (<0,60).
Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών
Το πρόγραμμα επίσης παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή καθόσον ο σύνθετος
συντελεστής θετικών συνεργειών ανέρχεται σε 0,75.
Υψηλό σύνθετο συντελεστή θετικών συνεργειών (>0.75) παρουσιάζουν 6 στόχοι των ΑΠ από
τους συνολικά 12.
Ένας (1) στόχος παρουσιάζει τιμές πολύ κοντά στο μέσο όρο.
Τρεις (3) στόχοι εμφανίζουν συντελεστή θετικών συνεργειών σχετικά μικρό (<=0,67).
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Το ΠΕΠ παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνοχή καθόσον ο σύνθετος συντελεστής θετικών
συνεργειών ανέρχεται σε 0,78.
Υψηλό σύνθετο συντελεστή θετικών συνεργειών (>0.78) παρουσιάζουν 4 στόχοι των ΑΠ από
τους εννέα συνολικά.
Τέσσεροι στόχοι (4) παρουσιάζουν τιμές μικρότερες από το μ.ο.

3.2.3. Αξιολόγηση της καταλληλότητας του «μείγματος πολιτικής»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων έχει ως
στόχο να συμβάλλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά με τα
τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε
περιφέρειας. Η στρατηγική του ΠEΠ έχει βασιστεί σε μια σειρά εισροών, οι οποίες αφορούν:
•
•
•
•

Στην ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης κάθε Περιφέρειας.
Τα ισχυρά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από την
προηγούμενη ανάλυση.
Τις διαπιστωμένες ανάγκες / προτεραιότητες.
Στις εθνικές (ΕΣΠΑ, ΕΣΜ) και Ευρωπαϊκές πολιτικές(Στρατηγική Λισσαβόνας και
Γκετεμποργκ, ΚΣΚΓ, νέοι Κανονισμοί, κλπ).

Τα ως άνω αποτελούν (σε πρώτο) μια κοινή βάση και για τις τρεις Περιφέρειες που εντάσσονται
στο ΕΠ. Σε δεύτερο επίπεδο κάθε Περιφέρεια προχώρησε στον προσδιορισμό μιας αναπτυξιακής
στρατηγικής, κυρίως στην κατεύθυνση αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της, αντιμετώπισης των
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αδυναμιών και ενδεχόμενων απειλών, αλλά παράλληλα στοχεύοντας στην αξιοποίηση των
δυνητικών ευκαιριών (βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων). Ειδικότερα ανά Περιφέρεια:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η στρατηγική της ΠΔΕ εστιάζει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και στην σύγκλιση
με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες. Το μίγμα πολιτικής αφορά την ενίσχυση της
προσπελασιμότητας (υποδομές μεταφορών), της ανταγωνιστικότητας (επιχειρηματικότητα –
ΜΜΕ, δράσεις ψηφιακής σύγκλισης), με ταυτόχρονη διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου
ποιότητας ζωής διαμέσου της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας.
Το όραμα απαντά σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή υστέρηση της Περιφέρειας (ενδεικτικά
αποτελεί την 12η Περιφέρεια σε κ.κ ΑΕΠ), τόσο σε διαπεριφερειακό, όσο και σε ενδοπεριφερειακό
επίπεδο. Η προσέγγιση της ΠΔΕ για την νέα προγραμματική περίοδο δεν επικεντρώνεται σε μια
συγκεκριμένη κατεύθυνση (πχ ενίσχυση τουριστικού – πολιτιστικού προϊόντος), αλλά διαθέτει σε
μεγαλύτερο βαθμό οριζόντιο χαρακτήρα, γεγονός που εκπορεύεται από τις σημαντικές ελλείψεις
σε αρκετούς τομείς (μεταφορικές υποδομές, περιβάλλον, ψηφιακό χάσμα, κλπ).
Αναφορικά με τους επιμέρους στόχους της ΠΔΕ ιδιαίτερη σημαντικότητας αποτελεί «η
Αξιοποίηση και Ενίσχυση του Αναπτυξιακού Ρόλου της Πάτρας με μετασχηματισμό της σε Δυτική
Μητρόπολη και Βασική Πύλη Εισόδου-Εξόδου στην Δυτική Ευρώπη», στόχος ικανός να
αναδειχθεί σε αναπτυξιακό όραμα για την ΠΔΕ. Επίσης θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην
ανάπτυξη / αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της ΠΔΕ, στην κατεύθυνση
κυρίως ενίσχυσης του τουριστικού κλάδου.
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Με βάση την διερεύνηση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, σε τομεακό /
θεματικό, αλλά και χωρικό / τοπικό επίπεδο, διαπιστώνονται αδυναμίες, οι οποίες δημιουργούν
κινδύνους αναστροφής ακόμα και της ονομαστικής σύγκλισης, ενώ εντονότεροι είναι οι κίνδυνοι,
για την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την άμβλυνση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό αναπτυξιακό στόχο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί η διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης, με την ενίσχυση
της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής
ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του
περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή καινοτομιών.
Το μίγμα πολιτικής που προτείνεται βασίζεται στους παρακάτω τρεις πυλώνες:
α) Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια.
β) Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας
γ) Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων
Οι πυλώνες αυτοί με τις επιμέρους θεματικές / τομεακές παρεμβάσεις και με έντονη τη χωρική /
τοπική διάσταση, εξασφαλίζουν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη της Περιφέρειας, με βασικό
συστατικό της στόχο την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων.
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Η επίτευξη του κεντρικού στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων
που αυτός βασίζεται, θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή των παρακάτω βασικών αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων, κατά σειρά ιεράρχησης, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας:
• Ενίσχυση και βελτίωση της Προσπελασιμότητας.
• Προστασία του Περιβάλλοντος – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής.
• Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας.
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού / βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της
Δημόσιας Διοίκησης.
• Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της Αλιείας.
• Ψηφιακή σύγκλιση.
• Χωρική Συνεργασία.
Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε διαφαίνεται ότι η στρατηγική της Περιφέρειας διαθέτει
κυρίως οριζόντιο χαρακτήρα, χωρίς να επικεντρώνεται σε μια βασική προτεραιότητα. Σε
συνδυασμό με τις ενδεικτικές κατανομές πόρων δίδεται ιδιαίτερη σημασίας σε δράσεις κοινωνικών
υποδομών (εκπαίδευση – υγεία – δομές κοινωνικής φροντίδας), σε δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος και δράσεις μεταφορικών υποδομών (οδικές μεταφορές). Αντίθετα οι πόροι που
κατανέμονται για δράσεις πολιτισμού και ψηφιακής σύγκλισης είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.
Επιπρόσθετα αν και έχει αναφερθεί ότι ο τουριστικός τομέας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
είναι μια δραστηριότητα ιδιαίτερης σημαντικότητας και αυξανόμενη διαχρονικά (έστω και με
αργούς ρυθμούς), δεν προβλέπεται σχετική στόχευση. Οι όποιες αναφορές είναι έμμεσες και
οριζόντιου χαρακτήρα (πχ προστασία περιβαλλοντικών πόρων, ώστε έμμεσα να ενισχυθεί και το
τουριστικό προϊόν).
Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
Η στρατηγική για την ΠΙΝ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 επιδιώκει να καταστεί η
Περιφέρεια ένας διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σημαίνει ότι το μοντέλο ανάπτυξης με κεντρική δραστηριότητα την
τουριστική, θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ανεκτό σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς επίσης
κοινωνικά αποδεκτό και δίκαιο για τις τοπικές κοινότητες και βέβαια οικονομικά βιώσιμο.
Η στρατηγική αυτή που επιδιώκει την καθιέρωση των Ιόνιων Νησιών ως «διεθνούς προορισμού
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης» στηρίζεται στην επίτευξη πέντε ειδικών στόχων:
• Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου στον ευρύτερο χώρο Αδριατικής & Ιονίου για την εδραίωση
της κεντρικότητας.
• Διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος για την ενίσχυση της Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση
της περιφερειακής ελκυστικότητας.
• Βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής
και ανταγωνιστικότητας.
• Προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του
δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας
Το μίγμα πολιτικής της ΠΙΝ είναι εστιασμένο στην βασική παραγωγική δραστηριότητα της
(τουρισμός), με το σύνολο των υπολοίπων προτεραιοτήτων να επικουρούν προς αυτόν. Το στοιχείο
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αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό δεδομένου ότι τα αποτελέσματα / επιπτώσεις του στρατηγικού
σχεδιασμού (σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή αναπτυξιακού οράματος) είναι διακριτά και μετρήσιμα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο ΠΕΠ δεν διαφαίνεται με ξεκάθαρο τρόπο η σύνδεση των στόχων και
προτεραιοτήτων του με δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και το ΕΤΑ (με
εξαίρεση την Περιφέρεια Πελοποννήσου). Επίσης σε μικρό βαθμό καταγράφεται η συνεκτικότητα
του ΕΠ με τα προγράμματα που αφορούν το Στόχο 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Αν και σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της
υπαίθρου ή την διασυνοριακή συνεργασία, εντούτοις δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις /
δεσμοί ανάμεσα στους στόχους και τις προτεραιότητες.
Πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι την περίοδο υποβολής του ΕΠ δεν είχαν ολοκληρωθεί οι
απαιτούμενες μελέτες για τις δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ δεν είχε ξεκινήσει ουσιαστικά
και η διαδικασία σχεδιασμού των ΕΠ του Στόχου 3.

3.2.4. Εκτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων
Η κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας κατά την προγραμματική περίοδο 20072013 προέρχεται ουσιαστικά από τις ακόλουθες πηγές:
−
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της χωρικής ενότητας Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
−
Περιφερειακή κατανομή πόρων από τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα των τεσσάρων
Διαρθρωτικών Ταμείων
−
Αμιγώς εθνικούς πόρους που αφορούν την χωρική ενότητα
Στην παρούσα φάση ο αξιολογητής έχει στη διάθεση του τον π/υ που αφορά αποκλειστικά το ΠΕΠ
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και τον επιμερισμό του σε θεματικές
κατηγορίες παρεμβάσεων. Προς τούτο στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει σχολιασμός για την
κατανομή των πόρων του ΠΕΠ ανά θεματική κατηγορία. Αφού οριστικοποιηθούν οι πόροι που θα
διατεθούν από τα τομεακά προγράμματα για την κάθε Περιφέρεια και εν συνεχεία να
οριστικοποιηθεί η εσωτερική κατανομή των πόρων (ανά Περιφέρεια) σε επίπεδο πεδίου
παρέμβασης (Κωδικοί Στρατηγικής Λισσαβόνας) μπορεί να αποφανθεί ένας μελετητής για την
επάρκεια των πόρων
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία για την κατανομή των πόρων ανά
θεματική κατηγορία. Τα στοιχεία αφορούν την μέχρι την υποβολή της παρούσας κατανομή των
πόρων για την νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και την σύγκριση τους με την αντίστοιχη
κατανομή της προγραμματικής περιόδου 2000-2006.
Πίνακας 3-1: Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά Θεματική Κατηγορία - ΠΔΕ

Θεματική Κατηγορία
Ανταγωνιστικότητα
ΚτΠ - Ψηφιακή Σύγκλιση

Περίοδος 2000-2006
9,33%

Περίοδος 2007-2013
16,00%

Απόκλιση
6,67%

0,00%

0,99%

0,99%
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Θεματική Κατηγορία
Ανθρώπινοι Πόροι

Περίοδος 2000-2006
5,19%

Περίοδος 2007-2013
0,00%

Απόκλιση
-5,19%

33,53%

18,56%

-14,97%

3,39%

15,00%

11,61%

Εκπαίδευση

9,77%

17,71%

7,94%

Υγεία

4,26%

14,69%

10,43%

Πολιτισμός

8,11%

2,89%

-5,22%

25,56%

10,62%

-14,94%

0,87%

3,53%

2,66%

Μεταφορές
Προσπελασιμότητα
Περιβάλλον

-

Αγροτική Ανάπτυξη-Αστικά
Άλλα

Πίνακας 3-2: Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά Θεματική Κατηγορία – Περ. Πελοποννήσου

Θεματική Κατηγορία
Ανταγωνιστικότητα

Περίοδος 2000-2006
7,61%

Περίοδος 2007-2013
6,59%

Απόκλιση
-1,02%

0,00%
2,84%

1,29%
0,00%

1,29%
-2,84%

36,58%

26,62%

-9,96%

8,86%

22,21%

13,35%

Εκπαίδευση

6,48%

9,89%

3,41%

Υγεία

3,69%

14,21%

10,52%

Πολιτισμός

7,91%

7,73%

-0,18%

24,61%

8,99%

-15,62%

1,42%

2,46%

1,04%

ΚτΠ - Ψηφιακή Σύγκλιση
Ανθρώπινοι Πόροι
Μεταφορές
Προσπελασιμότητα
Περιβάλλον

-

Αγροτική Ανάπτυξη-Αστικά
Άλλα

Πίνακας 3-3: Ποσοστιαία Κατανομή Πόρων ανά Θεματική Κατηγορία – ΠΙΝ

Θεματική Κατηγορία
Ανταγωνιστικότητα

Περίοδος 2000-2006
19,13%

Περίοδος 2007-2013
8,20%

Απόκλιση
-10,93%

ΚτΠ - Ψηφιακή Σύγκλιση

0,00%

1,73%

1,73%

Ανθρώπινοι Πόροι

8,44%

0,00%

-8,44%

22,91%

19,50%

-3,41%

Περιβάλλον

5,87%

17,73%

11,86%

Εκπαίδευση

9,34%

11,02%

1,68%

Υγεία

7,64%

12,10%

4,46%

Πολιτισμός

7,64%

6,94%

-0,70%

18,16%

14,76%

-3,40%

0,86%

8,03%

7,17%

Μεταφορές - Προσπελασιμότητα

Αγροτική Ανάπτυξη-Αστικά
Άλλα

Η ανάγνωση των ως άνω πινάκων οδηγεί σε σειρά ενδεικτικών διαπιστώσεων:
•

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:
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Κυρίαρχες προτεραιότητες, από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας, είναι οι
μεταφορές και προσπελασιμότητα (19%), η εκπαίδευση (18%) και η
ανταγωνιστικότητα (16%), που δεσμεύουν άνω του 50% των πόρων
Συγκριτικά με τη χρηματοδοτική κατανομή της περιόδου 2000-06 η αντίστοιχη
κατανομή της περιόδου 2007-13 αυξάνει σημαντικά τους πόρους για την
προστασία του περιβάλλοντος (κατά 13%), για την υγεία (κατά 10%) και για την
εκπαίδευση (κατά 8%). Στον αντίποδα υποχωρεί η χρηματοδοτική σημαντικότητα
στις υποδομές μεταφορών (κατά 15%), στα αγροτικά (κατά 15% επίσης) και τον
πολιτισμό (κατά 5%).

•

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου:
o Κυρίαρχες προτεραιότητες, από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας, είναι οι
μεταφορές και προσπελασιμότητα (27%), το περιβάλλον (22%) και η υγεία (14%),
που δεσμεύουν σχεδόν τα 2/3 των διατιθέμενων πόρων
o Συγκριτικά με τη χρηματοδοτική κατανομή της περιόδου 2000-06 η αντίστοιχη
κατανομή της περιόδου 2007-13 αυξάνει σημαντικά τους πόρους για την
προστασία του περιβάλλοντος (κατά 13%) και για την υγεία (κατά 11%) Αντίθετα
υποχωρεί η χρηματοδοτική σημαντικότητα στην αγροτική ανάπτυξη (κατά 16%)
και τις μεταφορικές υποδομές (κατά 10%).

•

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών:
o Κυρίαρχες προτεραιότητες, από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας, είναι οι
μεταφορές και προσπελασιμότητα (19%), το περιβάλλον (18%) και η αγροτική
ανάπτυξη (15%), που δεσμεύουν άνω του 50% των διατιθέμενων πόρων
o Συγκριτικά με τη χρηματοδοτική κατανομή της περιόδου 2000-06 η αντίστοιχη
κατανομή της περιόδου 2007-13 ενισχύει σημαντικά τη θεματική ενότητα για την
προστασία του περιβάλλοντος (κατά 12%), ενώ μειώνει σημαντικά τη
σημαντικότητα των παρεμβάσεων ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας (κατά 11%)

Σημειώνεται ότι δράσεις αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΣΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΣΣΑ της Αλιείας.

3.3. Εκτίμηση κινδύνων / δυσχερειών
3.3.1. Ανάδειξη πιθανών κινδύνων / δυσχερειών κατά την υλοποίηση των
στρατηγικών και προτεραιοτήτων που επελέγησαν
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το ΕΠ μπορούν να ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Κίνδυνοι που σχετίζονται με την καταλληλότητα επιλογής των προτεραιοτήτων και του
προτεινόμενου «μίγματος πολιτικής».
• Κίνδυνοι που αφορούν τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ΕΠ.
Οι παραπάνω κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν στους ακόλουθους τομείς:
• Οικονομικοί κίνδυνοι, π.χ. υποεκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων κατά τη φάση του
προγραμματισμού και κοστολογικές υπερβάσεις κατά τη φάση υλοποίησης.
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Λειτουργικοί κίνδυνοι, π.χ. αδυναμία και καθυστερήσεις στην ωρίμανση και παρακολούθηση
των έργων λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης εμπειρίας των Τελικών Δικαιούχων
Τεχνολογικοί κίνδυνοι, π.χ. αδυναμία διασφάλισης συμβατότητας και επεκτασιμότητας μεταξύ
των υφιστάμενων και των νέων (προς εγκατάσταση) πληροφοριακών συστημάτων
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Σχετικά με τους κινδύνους σε στρατηγικό επίπεδο, εκτιμάται ex ante ότι δεν υπάρχει σημαντικό
πρόβλημα, δεδομένου ότι το επιλεγμένο μίγμα πολιτικής ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και
εξυπηρετεί κατά βέλτιστο τρόπο τις προτεραιότητες και τους στόχους των εθνικών και κοινοτικών
πολιτικών. Εξαίρεση αποτελεί ο (στην παρούσα φάση) χαμηλός βαθμός διασύνδεσης του ΠΕΠ με
προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από Ε.Γ.Τ.Α.Α και Ε.Τ.Α.
Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα σημαντικά σημεία, τα οποία κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν:
•

Η κατανομή των πόρων στηρίχθηκε σημαντικά στην εμπειρία των προηγούμενων
προγραμματικών περιόδων, αλλά και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χωρικής ενότητας. Το
μίγμα πολιτικής στην χωρική ενότητα εστιάζεται κύρια στις μεταφορικές υποδομές, το
περιβάλλον, την υγεία και την εκπαίδευση. Το μίγμα αυτό της πολιτικής είναι εφαρμοστέο
στη νέα προγραμματική περίοδο όπως αποδεικνύει η καλή πορεία υλοποίησης των
προηγούμενων ΠΕΠ στην προγραμματική περίοδο 2000-06. Χρειάζεται ωστόσο
συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών (με βάση τα όρια χρηματοδότησης που έχουν
συμφωνηθεί ανά Περιφέρεια) ώστε να εξασφαλισθεί ο μέγιστος βαθμός συνέργειας και να
αποφευχθούν ενδεχόμενες αλληλεπικαλύψεις ή/και συγκρούσεις στην επιλογή και την
ωρίμανση των παρεμβάσεων.
• Προϋποθέσεις για την αποφυγή δυνητικά δαπανηρών καθυστερήσεων αποτελούν η
έγκαιρη και ακριβής εξειδίκευση του προγραμματικού σχεδιασμού, η άμεση και
ουσιαστική επικοινωνία των ΕΥΔ (που πλέον θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς της
Ενιαίας Διαχειριστικής Αρχής στο ΥΠΟΙΟ) με τους Τελικούς Δικαιούχους, καθώς και η
έγκαιρη προετοιμασία και ενεργοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης, διαχείρισης
και ελέγχου.
• Τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης του ΕΠ συμπίπτουν με την υλοποίηση των τριών ΠΕΠ της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ( ακριβέστερα την υλοποίηση περίπου του 40% των
τριών ΠΕΠ). Αυτό σημαίνει σημαντική αύξηση του διαχειριστικού φόρτου, τον οποίο
πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους οι ΕΥΔ προκειμένου να αποφύγουν αστοχίες,
ενώ επιβάλλεται να προσεχθεί ιδιαίτερα και η ικανότητα των Τελικών Δικαιούχων να
ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις απαιτήσεις και των δύο Προγραμμάτων.
• Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν στην πράξη τα διδάγματα και να αποφευχθούν τα λάθη
της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ακόμα και στις συνεχιζόμενες, οικείες
δράσεις του ΕΠ, τα οποία έχουν επανειλημμένα επισημανθεί και από τις ενδιάμεσες
αξιολογήσεις. Ενδεικτικά, προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται:
 Η παράλληλη ανάγκη αποφυγής γιγαντισμού των Τελικών Δικαιούχων του ΕΠ.
 Η ανάγκη ρεαλιστικής αποτίμησης της καταλληλότητας και η πιστοποίηση της
διαχειριστικής ικανότητας των Τελικών Δικαιούχων με διαφανή κριτήρια.
 Η εξ αρχής πλήρης προσαρμογή των Τελικών Δικαιούχων στις διαχειριστικές
απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου, τόσο σε ότι αφορά την οικονομική
διαχείριση και έλεγχο, όσο και σε ότι αφορά στην παρακολούθηση του φυσικού
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αντικειμένου των έργων, ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δρομολόγηση
διορθωτικών παρεμβάσεων και να προλαμβάνονται ή να ελαχιστοποιούνται οι
ενδεχόμενες αστοχίες.
 Η ανάγκη αναζήτησης ή δημιουργίας πιο ευέλικτων και αποτελεσματικών φορέων
ή/και διαδικασιών υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ (ενδιάμεσων φορέων,
ειδικών ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης κλπ.) που θα αντιμετωπίζουν συλλογικά ή θα
παρακάμπτουν τα δομικά, θεσμικά ή οργανωτικά προβλήματα ορισμένων εκ των
δυνητικών Τελικών Δικαιούχων του ΕΠ.
 Η επιτάχυνση των διοικητικών χρόνων υλοποίησης και διαχείρισης του ΕΠ.

Αξιολόγηση της ισορροπίας μεταξύ «ευκολότερων – τυποποιημένων» μέτρων και
«επισφαλών» αλλά με ενδεχομένως μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις

Για την αξιολόγηση της εφικτότητας των προτεινόμενων δράσεων ο αξιολογητής επιχείρησε μία
συστηματοποίηση των «ευκολότερων» και «επισφαλών» δράσεων. Ο ακόλουθος πίνακας
συστηματοποιεί ανά Περιφέρεια και θεματική κατηγορία παρέμβασης το δυνητικό βαθμό
επισφάλειας ή την επικινδυνότητα υλοποίησης με κριτήριο την εμπειρία παρόμοιων παρεμβάσεων
από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους με χρήση μιας τριτοβάθμιας χρωματικής κλίμακας.
Πίνακας 3-4: Επικινδυνότητα και επισφάλεια υλοποίησης
Δ. Ελλάδα

Κατηγ. Σιδηρόδρομοι (16)
Κατηγ. Εθνικές οδοί (22)
Κατηγ. Περιφερειακές/τοπικές οδοί (23)
Κατηγ. Aερολιμένες (29)

Πελοποννήσου
-

Ιόνια Νησιά
-

-

-

Κατηγ. Λιμένες (30)
Κατηγ. Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές)
(31)
Κατηγ. Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
σε Κέντρα ερευνών. (01)

-

Κατηγ. Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (02)
Κατηγ. Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
ειδικά σε ΜΜΕ (04)

-

-

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με
έρευνα και καινοτομία (07)
Κατηγ. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με
έρευνα και καινοτομία (09)

-

-

-

-

-

-

-

-

Κατηγ. Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις (08)
κατηγ Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας (9)

-

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (11)

-

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση,
ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.) (13)
Κατηγ. Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (14)

-

Κατηγ. Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (15)

-

-

Κατηγ. Υποδομές Υγείας (76)
Κατηγ. Άλλες κοινωνικές υποδομές (79)
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Δ. Ελλάδα

Πελοποννήσου

Ιόνια Νησιά

Κατηγ. Υποδομές εκπαίδευσης. (75)
Υποδομές φροντίδας παιδιών (77)

-

Κατηγ. Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς. (58)
Κατηγ. Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (59)
Κατηγ. Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.
(60)
Κατηγ. Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους (55)

-

Κατηγ. Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς.(56)

-

-

Κατηγ. Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών (57)
Κατηγ. Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
(44)
Κατηγ. Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) (45)
Κατηγ. Επεξεργασία υδάτων (λύματα) (46)
Κατηγ. Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας
(συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές NATURA) (51)
Κατηγ. Πρόληψη κινδύνων (53)

-

Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. (54)
Κατηγ. Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση (61)
Κατηγ. Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις (08)

-

-

-

Κατηγ. Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, Προετοιμασία,
εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση (85)
Κατηγ. Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, Αξιολόγηση και Μελέτες,
πληροφορίες και επικοινωνία (86)
Κλίμακα

δράσεις που ενδεχόμενα μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην υλοποίηση
δράσεις δυνητικά επισφαλείς
«ευκολότερες» δράσεις
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Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με
τις εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές
Στρατηγικές Κατευθύνσεις

4.1. Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των πολιτικών του Επιχειρησιακού
Προγράμματος με τις πολιτικές της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις.
Τα ειδικά θέματα που θα εξεταστούν στο Σημείο αυτό περιλαμβάνουν συσχέτιση του ΕΠ με:
i.
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
ii.
το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων (ΕΣΜ)
iii.
τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
iv.
τους στόχους της Λισσαβόνας και της Ε.Ε.
Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συνέπειας της στρατηγικής προς το πλαίσιο αναγκών που
υπαγορεύονται από τις εσωτερικές και ευρωπαϊκές ανάγκες, καταρτίζονται ποιοτικές μήτρες
συνάφειας5. Η αποτίμηση της συνάφειας είναι ποιοτική δηλ. εάν κατά την εκτίμηση του
αξιολογητή υπάρχει συνάφεια μεταξύ ενός άξονα προτεραιότητας και της πολιτικής αυτό
δηλώνεται με την τιμή 1 ή 2. Σε περίπτωση που η συνάφεια είναι ισχυρή το αντίστοιχο κελί
παίρνει την τιμή 2, ενώ σε περίπτωση που η συνάφεια είναι υπαρκτή μεν ασθενής δε, απλά
σημειώνεται 1. Σε περίπτωση που εκτιμάται ανυπαρξία συνάφειας ή σχέσης αυτό δηλώνεται με 0.
Κάθε άσκηση αποτίμησης συνάφειας πραγματοποιείται τρεις φορές, μία ανά Περιφέρεια (Δυτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων). Σημειώνεται, σε ότι αφορά τον ΑΠ «Τεχνική
Υποστήριξη Εφαρμογής» έχει οριζόντιο χαρακτήρα καθώς υποστηρίζει και προετοιμάζει
(Διοικητικά και Τεχνικά) τους φορείς/μηχανισμούς για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το
ΕΠ. Αποτέλεσμα αυτού, είναι ο ΑΠ να έχει άμεση συνάφεια με όλες τις προτεραιότητες των
πολιτικών και για αυτό δεν παρουσιάζεται η συνάφεια του με τις πολιτικές στους πίνακες που
ακολουθούν.

4.2.
4.2.1.

Αξιολόγηση της συνεκτικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
με Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Συσχέτιση ΕΠ με ΕΣΠΑ

Σύντομη παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (θεματικές
προτεραιότητες)

Το ΕΣΠΑ συντέθηκε από το ΥΠΟΙΟ με στόχο να αποτελέσει ένα πρώτο βασικό κείμενο αναφοράς
για την υποστήριξη των εσωτερικών & εξωτερικών διαδικασιών διαβούλευσης και εθνικού
αναπτυξιακού προγραμματισμού. Στα παρακάτω σημεία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των
θεματικών προτεραιοτήτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Μέσω της συνοπτικής
αυτής παρουσίασης επιχειρείται στην παρούσα χρονική στιγμή μια πρώτη διάγνωση, σε επίπεδο
στρατηγικών προτεραιοτήτων, των τομέων παρέμβασης, οι οποίοι χρήζουν αναγνώρισης και
5

πρβλ. μεθοδολογία ΜΕANS, Evaluating socio-economic programmes, European Commission, vol.3, 1999
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επίλυσης προβλημάτων συμπληρωματικότητας και επικαλύψεων σε σχέση με τους βασικές
στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΠ. Ειδικότερα oι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την
περίοδο 2007-2013 είναι:
 Στρατηγικός στόχος 1: Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
 Στρατηγικός στόχος 2: Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία
 Στρατηγικός στόχος 3: Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
 Στρατηγικός στόχος 4: Θεσµικό Περιβάλλον
 Στρατηγικός στόχος 5: Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτών των 5 στρατηγικών στόχων έχουν διαμορφωθεί οι 17 Γενικοί Στόχοι του
ΕΣΠΑ, οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και τις κυριότερες κατηγορίες
παρεμβάσεων που θα προωθηθούν για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος της χώρας
κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα
που ακολουθεί.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1.
Επένδυση στον
παραγωγικό τομέα της
οικονομίας
2.
Κοινωνία της
γνώσης
και
Καινοτομία

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.

Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων

2.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας

3.

Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος της χώρας

4.

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

5.

Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της Ελληνικής οικονομίας και
μετάβασης στην οικονομία της γνώσης

6.

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

3. Απασχόληση και
κοινωνική συνοχή

7.

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων

8.

Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

9.

Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα
προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.
11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)
4. Θεσμικό περιβάλλον

12. Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή
τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης.

5. Ελκυστικότητα της
Ελλάδας και των
Περιφερειών ως τόπου

13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών
του συστήματος μεταφορών της χώρας
14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία

επενδύσεων, εργασίας

15. Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος

και διαβίωσης

16. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής
17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας
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Χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται µε τη χωρική της διάσταση και µε την
εισαγωγή στον προβληματισμό συγκεκριμένων στοιχείων, που προκύπτουν από τη θεώρηση της
γεωγραφικής - φυσικής διάστασης του χώρου. Η εξισορροπημένη και αειφόρος χωρική ανάπτυξη
φιλοδοξεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα στόχους, που συνδέονται άρρηκτα µε την οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον.
Η χωρική ανάπτυξη επιπλέον αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του προβληματισμού που συνάγεται
από τη περιφερειακή και θεματική θεώρηση µε πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα συμβάλλουν στη
διαμόρφωση προτεραιοτήτων, στην ιεράρχηση τους καθώς και στην εξειδίκευση δράσεων
συγκεκριμένων πολιτικών, που µε τον τρόπο αυτό θα καταστούν αποτελεσματικότερες. Επίσης,
μέσα από τον εξειδικευμένο προβληματισμό της χωρικής διάστασης μπορούν να συναχθούν
συμπεράσματα ιδιαίτερα χρήσιμα για την αντιμετώπιση µε ολοκληρωμένο τρόπο των
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα χωρικά σύνολα.
Επισημαίνονται τρεις στόχοι άμεσα συνδεδεμένοι µε το χώρο, οι οποίοι και προσδιορίζουν το
περιεχόμενο της χωρικής ανάπτυξης: η ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού
συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου, η εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις
υποδομές και στη γνώση, καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη, ορθολογική διαχείριση και η προστασία
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραμματισμού αφορούν σε
συγκεκριμένα χωρικά σύνολα:
o
o
o

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
Ανάπτυξη της υπαίθρου δηλ. Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, Ανάπτυξη των νησιωτικών
περιοχών και των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται με την αλιεία,
Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (Στόχος 3).

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την συνάφεια του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων
Νήσων και Πελοποννήσου σχεδιάστηκε μήτρα συνάφειας,. Η ανάλυση της συνάφειας γίνεται σε
επίπεδο Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ και σε επίπεδο ΑΠ και ειδικών στόχων ανά ΑΠ του ΕΠ. Η
ανάλυση γίνεται για κάθε μία Περιφέρεια της χωρικής ενότητας διακριτά. Η ένταση των
συναφειών που εντοπίζονται δηλώνεται με 1 (ύπαρξη μικρής συνάφειας) ή με 2 (ύπαρξη μεγάλης
συνάφειας). Οι Πίνακες 7-7 έως 7-9 του Παραρτήματος παρουσιάζουν τις αντίστοιχες μήτρες
συνάφειας. Επιπρόσθετα αποτιμάται η συνάφεια των χωρικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ με τους
ΑΠ του Προγράμματος (πρβλ. πίνακες 7-10 έως 7-12 του Παραρτήματος)
Από την κάθετη ανάγνωση της μήτρας διαφαίνεται ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στους ΑΠ του ΕΠ
και τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ που εμπίπτουν στα πεδία αναφοράς του. Από τους 12 ΑΠ
(δεν περιλαμβάνονται αυτή της τεχνικής βοήθειας) του ΕΠ, 6 υποστηρίζουν 7 από τους 17
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, 6 υποστηρίζουν 6 Γενικούς Στόχους, ενώ οι υπόλοιποι 3
υποστηρίζουν 3 από αυτούς.
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Βασικά Ευρήματα από τη συνάφεια με το ΕΣΠΑ

Από τις μήτρες συνάφειας διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
− Σε γενικές γραμμές οι ΑΠ που αφορούν τη Δυτική Ελλάδα παρουσιάζουν ικανοποιητικό
βαθμό συνάφειας με τους στόχους του ΕΣΠΑ, καθόσον σχεδόν όλοι οι γενικοί στόχοι του
ΕΣΠΑ προωθούνται τουλάχιστον από ένα στόχο του ΑΠ.
− Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 4 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) και σχετικά μεγάλης
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 13 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αφορά στην «ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό των φυσικών υποδομών του συστήματος μεταφορών της χώρας»
− Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 4 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) αλλά μικρότερης
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 5 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αφορά στην «ενίσχυση της
Έρευνας, Τεχνολογίας και την προώθηση της Καινοτομίας», ο Γενικός Στόχος 6 του ΕΣΠΑ, ο
οποίος αφορά στην «ψηφιακή σύγκλιση της χώρας» και ο Γενικός Στόχος 17 που αφορά στην
«ανάδειξη του Πολιτισμού»
− Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 4 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) αλλά μικρής
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 2, που αφορά στην «ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
− Μέση κάλυψη (αντιμετώπιση από 3 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) κυρίως υψηλής
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 11του ΕΣΠΑ, ο οποίος αναφέρεται στην «ανάδειξη των
θεμάτων ισότητας των φύλων».
− Μέση κάλυψη (αντιμετώπιση από 3 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) υψηλής και χαμηλής
έντασης εμφανίζουν ο Γενικός Στόχος 1 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αναφέρεται στην «αύξηση της
εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων», ο Γενικός Στόχος 4, που αφορά
στην «βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα»
και ο Γενικός Στόχος 10, που σχετίζεται με «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά
βιώσιμου συστήματος Υγείας,»
− Χαμηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 2 εκ των 18 ειδικών στόχων των ΑΠ) ι χαμηλής έντασης
εμφανίζουν ο Γενικός Στόχος 14 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αναφέρεται στον «ενεργειακό
ανεφοδιασμό»,
− Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» υπηρετεί τους
περισσότερες γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ και με τη μεγαλύτερη ένταση ακολουθούμενος
βραχεία τη κεφαλή από τον ΑΠ 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής»
− Ο Άξονας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» εξυπηρετεί δέκα γενικούς στόχους του
ΕΣΠΑ, με τους οποίους έχει ισχυρή συνάφεια.
− Οι Άξονες 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα» προωθούν στον ίδιο βαθμό τις χωρικές προτεραιότητες «ΧΠ 1: Βιώσιμη
αστική ανάπτυξη» και «ΧΠ 2: Ανάπτυξη Της Υπαίθρου» του ΕΣΠΑ.

Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
− Σε γενικές γραμμές οι στόχοι των ΑΠ των Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό
συνάφειας με τους στόχους του ΕΣΠΑ. Όλες οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ προωθούνται
τουλάχιστον από ένα στόχο από τους ΑΠ εκτός από τον Γενικό Στόχο 7 «Ενίσχυση της
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προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων» η οποία δεν παρουσιάζει
συνάφεια με κανένα από τους στόχους των ΑΠ.
Οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ που έχουν συνάφεια με το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΠ είναι
αυτοί που εστιάζουν στην επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και στην
ελκυστικότητα της Ελλάδας ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 6 εκ των 12 ειδικών στόχων των ΑΠ) μικρής και μεγάλης
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 33 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αφορά στην «διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος»
Μέση κάλυψη (αντιμετώπιση από 4 εκ των 12 ειδικών στόχων των ΑΠ) αλλά υψηλής
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 2 του ΕΣΠΑ, ο οποίος αφορά στην «ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»
Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» υπηρετεί έξι
γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ, με τους οποίες έχει σχετικά μικρή συνάφεια.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» εξυπηρετεί εννέα
γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ, με τους οποίες έχει ισχυρή συνάφεια.
Οι Άξονες 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα» προωθούν στον ίδιο βαθμό τις χωρικές προτεραιότητες «ΧΠ 1: Βιώσιμη
αστική ανάπτυξη» και «ΧΠ 2: Ανάπτυξη Της Υπαίθρου» του ΕΣΠΑ.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
− Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από 9 εκ των 9 ειδικών στόχων των ΑΠ) σχετικά μεγάλης
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 3, που αφορά στην «διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος»
− Υψηλή κάλυψη (αντιμετώπιση από από 9 εκ των 9 ειδικών στόχων των ΑΠ) αλλά μικρότερης
έντασης εμφανίζει ο Γενικός Στόχος 2, που αφορά στην «ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»
− Μέση κάλυψη (αντιμετώπιση από 3 εκ των 9 ειδικών στόχων των ΑΠ), αλλά υψηλής έντασης
εμφανίζουν ο γενικός στόχος 5 «ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της
Καινοτομίας», ο γενικός στόχος 6 «ψηφιακή σύγκλιση» και ο γενικός στόχος 13 «ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών του συστήματος µεταφορών της χώρας».
− Όλοι οι στόχοι του ΑΠ 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» προωθούν τους
γενικούς στόχους 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας
σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και
μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» και 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την
ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης», αφού περιλαμβάνουν
δράσεις όπως εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
επενδύσεις σε υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής
ταχύτητας κ.α.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 44

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

4.2.2.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Συσχέτιση ΕΠ με Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων

Σύντομη παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων ΕΠΜ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-08 (ΕΠΜ),
έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την Στρατηγική της Λισσαβόνας και επιδιώκει την πραγματοποίηση
συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας,
ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταποκριθεί στο διαρκώς πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον,
αλλά και τις προκλήσεις που συνιστούν για τη χώρα και τις περιφέρειες της οι εξελίξεις στην ΕΕ25
σήμερα και ΕΕ27 στο άμεσο μέλλον.
Στόχος του Ελληνικού ΕΠΜ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τις διάφορες
μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση κατά την τριετία 2005-08 (με απώτερο
ορίζοντα το 2010) στους τομείς των δημοσίων οικονομικών, των διαρθρωτικών
(μικροοικονομικών) αλλαγών, καθώς και στην απασχόληση, κατάρτιση και εκπαίδευση. Η
εκπόνηση του ΕΠΜ στηρίχθηκε στη βάση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, που προσβλέπει στην
ανάπτυξη της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας.
Οι λέξεις-κλειδιά, πίσω από το τρίπτυχο αυτό, είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας, η συγκράτηση του πληθωρισμού και η τόνωση της απασχόλησης. Στο
Πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι δράσεις και οι ενέργειες, οι οποίες αποβλέπουν στην
προσέγγιση των στόχων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της Λισσαβόνας, σύμφωνα με τους
οποίους η ΕΕ αποσκοπεί να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο μέχρι το 2010.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεματικές προτεραιότητες του ΕΠΜ για την
περίοδο 2005-08.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008
Θεματική Προτεραιότητα 1

Θεματική Προτεραιότητα 2
Θεματική Προτεραιότητα 3

Θεματική Προτεραιότητα 4

Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, με άμεση
προτεραιότητα τον περιορισμό του ελλείμματος κάτω από το 3% μέχρι το
τέλος του 2006 και περαιτέρω περιορισμό του τα επόμενα χρόνια.
Η αύξηση της παραγωγικότητας, μέσα από την αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών προβλημάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του
ανταγωνισμού, το άνοιγμα των αγορών, η αύξηση της εξωστρέφειας και η
αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών
δραστηριοτήτων με προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας, καθώς και η
αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν
παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συνάφεια του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων με τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΠΜ κατασκευάστηκε
μήτρα συνάφειας παρόμοια με τις προηγούμενες. Η ένταση των συναφειών που εντοπίζονται
δηλώνεται με 1 (ύπαρξη μικρής συνάφειας) ή με 2 (ύπαρξη μεγάλης συνάφειας). Οι Πίνακες 7-13
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έως 7-15 του Παραρτήματος παρουσιάζουν τις συνάφειες του ΕΠ ανά Περιφέρεια με τις θεματικές
προτεραιότητες του ΕΠΜ.

Βασικά Ευρήματα από τη συνάφεια με το ΕΠΜ

Από τις μήτρες συνάφειας διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
− Όλες οι θεματικές προτεραιότητες του ΕΠΜ προωθούνται από τουλάχιστον έναν στόχο των
ΑΠ εκτός από την θεματική προτεραιότητα της «αποκατάστασης της δημοσιονομικής
ισορροπίας και εξασφάλισης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών».
− Η 3η θεματική προτεραιότητα του ΕΠΜ 2005-08, η οποία αφορά στην «βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος» παρουσιάζει την υψηλότερη συνάφεια με το σύνολο των ΑΠ
του ΕΠ
− Επίσης, υψηλή συνάφεια με όλους τους ΑΠ του ΕΠ παρατηρείται ως προς την 4η θεματική
προτεραιότητα του ΕΠΜ, η οποία αφορά στην «Αύξηση της απασχόλησης, την μείωση της
ανεργίας, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο
του κοινωνικού αποκλεισμού».
− Ο ειδικός στόχος «μείωση της ανεργίας» του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής», εμφανίζει συνάφεια με τρεις από τις τέσσερις θεματικές προτεραιότητες
του ΕΠΜ.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
− Σε γενικές γραμμές οι ΑΠ των Ιονίων Νήσων παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας
με τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΠΜ. Όλες οι θεματικές προτεραιότητες προωθούνται
τουλάχιστον από έναν από τους στόχους των ΑΠ εκτός από την προτεραιότητα «Η
αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της μακροχρόνιας».
− Η 3η θεματική προτεραιότητα του ΕΠΜ 2005-08, η οποία αφορά στην «βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος» παρουσιάζει την υψηλότερη συνάφεια με το σύνολο των ΑΠ
του ΕΠ
− Υψηλή συνάφεια με όλους τους ΑΠ του ΕΠ παρατηρείται ως προς την 2η θεματική
προτεραιότητα του ΕΠΜ, η οποία αφορά στην «Αύξηση της παραγωγικότητας».
− Οι ειδικοί στόχοι «αναβάθμιση και συμπλήρωση των περιφερειακών χερσαίων και θαλάσσιων
υποδομών» (ΑΠ 3), «ενθάρρυνση χρήσης καινοτόμων πρακτικών στη επιχειρηματική
δραστηριότητα» (ΑΠ 6) και «δημιουργία περιβαλλοντικής και πολιτιστικής βάσης για την
προώθηση της διαφοροποίησης του περιφερειακού συστήματος» (ΑΠ 9) προωθούν τρεις από τις
τέσσερις πολιτικές του ΕΣΜ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
− Η θεματική προτεραιότητα του ΕΠΜ, που προωθείται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους
στόχους του προγράμματος, είναι η 3η θεματική, που αφορά στη «βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος» (41%) και ακολουθούν η 2η θεματική «αύξηση της
παραγωγικότητας» (27%) και η 4η «αύξηση της απασχόλησης» (32%).
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− Ο στόχος «Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων»
παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό συνάφειας με τις προτεραιότητες του ΕΠΜ (18%). Αυτό
αποδίδεται στο γεγονός ότι ένας από τους κυριότερους στόχους του ΑΠ 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηματικότητα» είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
τους και των παραγωγικών λειτουργιών τους

4.2.3.

Συσχέτιση ΕΠ με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις

Σύντομη παρουσίαση των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθύνσεων

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 οι Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την ενίσχυση της Συνοχής (ΣΚΓΣ) για την περίοδο 2007-13
επικεντρώνονται σε τρεις προτεραιότητες:
1.

2.

3.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των Κρατών-Μελών, των Περιφερειών και των πόλεων
μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας
της γνώσης μέσω των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των
νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.
Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, την
βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Για την εκτίμηση του βαθμού συνάφειας του ΕΠ Δυτική Ελλάδα, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων με τις ΣΚΓΣ κατασκευάστηκε μήτρα συνάφειας, παρόμοια με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως, στο πρώτο τμήμα της οποίας καταγράφεται ο αριθμός των
Αξόνων του ΕΠ που υποστηρίζουν κάθε μια από τις ΣΚΓΣ και η ένταση (υψηλή και χαμηλή) των
εντοπιζόμενων συναφειών. Ο Πίνακας 4-1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του αξιολογητή για τη
συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ με τα πεδία πολιτικής των Κοινοτικών
Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών. Η άσκηση αυτή πραγματοποιήθηκε έχοντας υπόψη για
κάθε Περιφέρεια του ΕΠ και για κάθε ΑΠ τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος. Η
ανάλυση συναφειών γίνεται σε επίπεδο επιμέρους πολιτικών ανά ΣΚΓΣ. Συγκεκριμένα :

Δυτική Ελλάδα - Στόχοι
ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ª αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και
των μεταφορικών υπηρεσιών
ª μείωση
του
κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών
ª βελτίωση της ασφάλειας
ª βελτίωση
του
επιπέδου
εξυπηρέτησης
(συνθήκες

ΑΠ 2: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
ª ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων
ª ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας
ª ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας
ª βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
μέσω

ΑΠ 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
ª αναβάθμιση ποιότητας ζωής
ª προστασία περιβάλλοντος
ª προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου
ª προώθηση τουρισμού
ª άρση
απομόνωσης
και
μείωση
κοινωνικού
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ΑΠ 2: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
χρησιμοποίησης ΤΠΕ
ª ενίσχυση
νέων
και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών
ª βελτίωση της ποιότητας ζωής
/ βελτίωση της καθημερινής
ζωής μέσω ΤΠΕ
ª βελτίωση
της
παραγωγικότητας
της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

ΑΠ 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
ρατσισμού
ª μείωση της ανεργίας
ª ισότητα των φύλων
ª

ΑΠ 2: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
ª Η
ενίσχυση
της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με
την
προώθηση ειδικών μορφών
τουρισμού, την ενσωμάτωση
προτύπων ποιότητας και
γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της
ª Η ενίσχυση των επιχειρήσεων
για την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών
ª Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα
ª Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα
για την υποστήριξη της
χωρικής συνοχής

ΑΠ 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
ª δημιουργία περιβαλλοντικής
και πολιτιστικής βάσης για
την
προώθηση
της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού συστήματος
ª Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού
ª Προώθηση της προστασίας
του φυσικού προστασία
περιβάλλοντος
ª
Ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των κοινωνικών
υποδομών
ª Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων
ª
Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα
για την υποστήριξη της
χωρικής συνοχής

ΑΠ 2: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
ª ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών στη παραγωγική
διαδικασία
ª εκσυγχρονισμός
της
παραγωγικής και διοικητικής
λειτουργίας
των
επιχειρήσεων
ª εκσυγχρονισμός και αύξηση
της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης της
Περιφέρειας
για
τη
διευκόλυνση
των
επιχειρήσεων
και
των
πολιτών.

ΑΠ 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
ª Βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος
ª Βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών
ª Διαφοροποίηση
του
αναπτυξιακού προτύπου της
Περιφέρειας

Ιόνια Νησιά- Στόχοι
ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ª αναβάθμιση και συμπλήρωση
των περιφερειακών χερσαίων
και θαλάσσιων υποδομών
ª η δημιουργία συνθηκών
ασφάλειας και συστημάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας

Πελοπόννησος - Στόχοι
ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ª στη βελτίωση και επέκταση
του Εθνικού οδικού δικτύου
ª στη βελτίωση και επέκταση
του
επαρχιακού
/
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού δικτύου
ª στην αναβάθμιση / επέκταση
των βασικών λιμενικών
υποδομών
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Πελοποννήσου

Δυτικής
Ελλάδος

Ιονίων
Νήσων

Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Πελοποννήσου

Δυτικής
Ελλάδος

Ιονίων
Νήσων

Πελοποννήσου

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Ιονίων
Νήσων

Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Δυτικής
Ελλάδος

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Πίνακας 4-1: Συνάφεια ΕΠ με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση.
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση
των υποδομών μεταφορών

2

2

2

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργειών
ανάμεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την
ανάπτυξη
1.1.3 Αντιμετώπιση του
θέματος της εντατικής
χρησιμοποίησης παραδοσιακών
πηγών ενέργειας

6

0

0

0

0

0

0

2

1

2

5

0

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της
στοχοθέτησης των επενδύσεων
στην ΕΤΑ
1.2.2 Διευκόλυνση της
καινοτομίας και
προώθηση της
επιχειρηματικότητας
1.2.3. Προώθηση της
Κοινωνίας της
Πληροφορίας για όλους
1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης
στην χρηματοδότηση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
1.3.1 Προσέλκυση και
διατήρηση περισσότερων
ανθρώπων στην αγορά
εργασίας και εκσυγχρονισμός
των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας

0

0

2

2

0

2

2

2

6

0

0

2

2

2

6

0

0

2

2

0

0

0
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Ιονίων
Νήσων

Πελοποννήσου

1.3.2. Βελτίωση της
προσαρμοστικότητας
των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων και
αύξηση της ευελιξίας της
αγοράς εργασίας
1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων
στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω
της βελτίωσης της εκπαίδευσης
και των δεξιοτήτων
1.3.4. Διοικητικές ικανότητες
1.3.5. Προστασία της υγείας
των εργαζομένων
Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
2.1. Η συμβολή των πόλεων
στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση
2.2. Υποστήριξη για την
οικονομική διαφοροποίηση των
αγροτικών περιοχών ,
των περιοχών αλιείας και των
περιοχών με φυσικά
πλεονεκτήματα
2.3 – 2.6. Διασυνοριακή,
Διαπεριφερειακή,
Διακρατική συνεργασία

ΣΥΝΟΛΑ

Δυτικής
Ελλάδος

Ιονίων
Νήσων

0

1

1

2

0

2

2

4

0

2

2

0

2

2

4

1

1

3

0

1
43%

29%

29%

3

2

2

Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

1

Πελοποννήσου

0

0

1

0

7

34%

41%

24%
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Δυτικής
Ελλάδος

Ιονίων
Νήσων

Πελοποννήσου

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Δυτικής
Ελλάδος

Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ
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Ευρήματα ΕΠ με Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή (ΣΚΓΣ)

Από τη μήτρα συνάφειας των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ με τους στόχους των Κοινοτικών
Στρατηγικών Κατευθύνσεων διαπιστώνονται τα εξής:
− Σε γενικές γραμμές οι επιμέρους στόχοι των ΣΚΓΣ εμφανίζουν αρκετά υψηλό βαθμό
συνάφειας με τους στόχους των ΑΠ του ΕΠ, αφού από το σύνολο των δεκαπέντε στόχων των
ΣΚΓΣ οι δέκα στόχοι παρουσιάζουν συνάφεια, τουλάχιστον με έναν από τους στόχους των
ΑΠ και μάλιστα στην πλειοψηφία τους οι συνάφειες αυτές είναι ισχυρές.
− Ο στόχος «1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των μεταφορικών υποδομών» έχει υψηλό βαθμό
συνάφειας και με τους τρεις ΑΠ «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας» του ΕΠ
αφού οι δράσεις των ΑΠ του ΕΠ ταυτίζονται με το πεδίο πολιτικής της κατευθυντήριας
γραμμής. Ομοίως, οι στόχοι «1.2.2 Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της
επιχειρηματικότητας» και «1.2.3 Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους»
εμφανίζουν συσχέτιση με τους ΑΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ
καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές προωθούν δράσεις καινοτομίας μέσω νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που μπορούν να αντέξουν στον διεθνή ανταγωνισμό.
− Ο στόχος «1.2.4 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση» της κατευθυντήριας γραμμής
«Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», δεν παρουσιάζει
ισχυρή συσχέτιση με κάποιο στόχο των ΑΠ του ΕΠ παρά μόνο με τον ΑΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση» της Δυτικής Ελλάδας.
− Το πεδίο πολιτικής που αφορά «1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων
στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας»
παρουσιάζει συνάφεια και με τους τρεις ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» καθώς
περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής προστασίας και στους τρεις ΑΠ του ΕΠ.
− Υψηλό βαθμό συνάφειας έχει επίσης και το πεδίο πολιτικής «1.3.5 Προστασία της υγείας των
εργαζομένων» και με τους τρεις ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» καθώς στη
Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά σχεδιάζονται δράσεις αναβάθμισης των παρερχομένων
υπηρεσιών στους τομείς της υγείας ενώ στη περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζονται δράσεις
συμπλήρωσης του απαιτούμενου ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

4.2.4.

Συσχέτιση του ΕΠ με την αναθεωρημένη στρατηγική για τη Λισσαβόνα

Σύντομη παρουσίαση των στόχων της ΣτΛ

Η ΣτΛ είναι μια σειρά από ανεξάρτητες, αλλά αλληλο - ενισχυόμενες μεταρρυθμίσεις που
αφορούν τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - οικονομία, κοινωνική συνοχή,
περιβάλλον - εστιάζοντας σε πέντε βασικούς άξονες:
1. Οικονομικές μεταρρυθμίσεις
2. Αγορά εργασίας
3. Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία
4. Κοινωνική Συνοχή
5. Προστασία του περιβάλλοντος
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Ωστόσο, το ευρύ φάσμα των θεμάτων, η πληθώρα των ποσοτικών στόχων και των δεικτών
παρακολούθησης, καθώς και το πολύπλοκο σύστημα εκθέσεων που καθιερώθηκε αποτέλεσαν
τροχοπέδη στη πορεία επίτευξης των στόχων. Στα μέσα του δεκαετούς προγράμματος (2005) και
μετά από μια χρονιά διαβουλεύσεων και προτάσεων (έκθεση Κοκ, πρόταση της Επιτροπής
COM(2005)24, Ετήσια Έκθεση για τις Διαρθρωτικές Αλλαγές (5309/05) της Economic Policy
Committee) αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός της Στρατηγικής και η δημιουργία μιας νέας
συνεργασίας μεταξύ των χωρών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η αναθεωρημένη ΣτΛ γίνεται απλούστερη, καθώς αναπτύσσεται σύμφωνα με 24 κατευθυντήριες
γραμμές, κοινές για όλα τα κράτη-μέλη. Οι έξι πρώτες αφορούν τις μακρο-οικονομικές πολιτικές
για την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι επόμενες δέκα αφορούν τις μικρο-οικονομικές ή
διαρθρωτικές πολιτικές και οι τελευταίες οκτώ τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και
απασχόλησης. Η Ελλάδα παραμένοντας πιστή στο σύνολο της ΣτΛ θα ρίξει ειδικό βάρος σε τρεις
τομείς:
1.
2.
3.

Δημοσιονομική προσαρμογή
Επίτευξη σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης
Βελτίωση εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δημοσιονομική προσαρμογή
Η Κυβέρνηση προχώρησε στη δημοσιονομική απογραφή για να αποσαφηνίσει την πραγματική
εικόνα των δημοσίων οικονομικών και να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα ώστε να
μπορέσει να υλοποιήσει τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.
Επίτευξη σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης
Η πολιτική αυτή έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη η οποία θα προέρχεται όχι μόνον από
κρατικούς πόρους, αλλά και από την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις και από
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις εξής
δράσεις:
• Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:
• Εξωστρέφεια της οικονομίας δηλ. προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και την
προώθηση εξαγωγών μέσω της αναβάθμισης του ΟΠΕ (Ελληνικός Οργανισμός
Εξωτερικού Εμπορίου) και του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας).
• Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η βελτίωση του ρυθμού ενσωμάτωσης των οδηγιών
της Ε.Ε. στην εθνική νομοθεσία αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού των ενεργειών
μεταξύ των υπουργείων.
• Ενίσχυση του ανταγωνισμού
• Υποδομές
• Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο στόχος είναι το 1,5% του ΑΕΠ έως το 2010 (40%
από ιδιωτικούς πόρους) να αφορά δαπάνες για R&D.
Βελτίωση εκπαίδευσης και κατάρτισης
Για τον τομέα αυτό έχουν σχεδιαστεί μια σειρά από στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, μειώνοντας παράλληλα την ανεργία και τον
κοινωνικό αποκλεισμό:
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Μείωση του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Περιλαμβάνει
δράσεις που αφορούν προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης, υποστήριξη ένταξης
παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, έγκαιρη ανίχνευση μαθησιακών
προβλημάτων, βελτίωση συνθηκών για άτομα με αναπηρίες.
Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη Κοινωνία της Γνώσης.
Ενδεικτικές δράσεις: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε νέες μεθόδους, αξιολόγηση σχολικών
μονάδων, εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών, υποστήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων
και προγραμμάτων έρευνας, υποτροφίες σπουδαστών στους τομείς τεχνολογικής και
επιστημονικής αιχμής.
Ενθάρρυνση της δια βίου μάθησης
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι η ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος μέσω της καθιέρωσης σχετικών μαθημάτων και την ίδρυση Παρατηρητηρίου,
το οποίο θα αποτιμά το επιχειρηματικό τοπίο και θα παρέχει έγκυρη πληροφόρηση.
Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
Ενεργητικά μέτρα για ανέργους

Για την αποτίμηση της συνάφειας του ΕΠ με την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας
ετοιμάσθηκαν μήτρες συνάφειας ανά Περιφέρεια (πρβλ. Πίνακες 7-16 έως 7-18 του
Παραρτήματος). Στους Πίνακες αυτούς συσχετίζονται τα 24 πεδία πολιτικής των 3
κατευθυντηρίων γραμμών της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας με τους ΑΠ και τους
ειδικούς τους στόχους. Η συνάφεια χαρακτηρίζεται ως ανύπαρκτη (0), μικρή (1) ή μεγάλη (2).

Ευρήματα σε σχέση με την ΣτΛ

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
− Όλα τα πεδία πολιτικής της αναθεωρημένης ΣτΛ προωθούνται τουλάχιστον από έναν στόχο
του ΑΠ, εκτός από επτά πολιτικές συνολικά (12), (17), (20), (21), (22), (23) και (24) οι οποίες
δεν παρουσιάζουν συνάφεια με κανένα από τους στόχους των ΑΠ.
− Δύο στόχοι του ΑΠ 1 της Δυτικής Ελλάδος προωθούν το πεδίο πολιτικής «(16) Να
επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα
συμφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»
− Ο ΑΠ 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με
αρκετά πεδία πολιτικής της ΣτΛ και συγκεκριμένα με τα πεδία πολιτικής «(7) Να αυξηθούν
και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό
τομέα, με σκοπό τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης», «(8) Να διευκολυνθεί η
καινοτομία», «(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισμούς», «(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
Ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης», «(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης» και
τέλος με την πολιτική «(14) Να δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και
να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων»
− Ο ΑΠ 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», προωθείται, μόνο από επτά (7) πεδία
πολιτικής, ενώ τα πεδία πολιτικής που παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια με τον συγκεκριμένο
ΑΠ είναι τα «(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών
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Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισμούς», «(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν
οι συνέργειες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», «(14) Να
δημιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία μέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων», (15) Να προωθηθεί μία
περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» , «(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας
βασιζόμενη στον κύκλο ζωής» και «(19) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η Ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αποδοτική για
όσους αναζητούν εργασία, Συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων».
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
− Δύο στόχοι του ΑΠ 3 των Ιονίων Νήσων προωθούν το πεδίο πολιτικής «(16) Να επεκταθούν
και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα
διασυνοριακά έργα προτεραιότητας»
− Ο ΑΠ 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια με
αρκετά πεδία πολιτικής της ΣτΛ και συγκεκριμένα με τις: «(8) Να διευκολυνθεί η
καινοτομία», «(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισμούς», (11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι
συνέργειες μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», (15) Να προωθηθεί
μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)».
− Ο στόχος του ΑΠ 6 «Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής» παρουσιάζει σε ποσοστό 17% συνάφεια με τρία πεδία
πολιτικής της ΣτΛ και ακολουθούν οι στόχοι του ίδιου ΑΠ «Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών», «Η ενθάρρυνση για την ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα» με ποσοστό 6% αντίστοιχα.
Περιφέρεια Πελοποννήσου
− Το πεδίο πολιτικής, που προωθείται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους στόχους του
προγράμματος, είναι το πεδίο πολιτικής «(15) Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική
νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)» η οποία προωθείται από (5) πέντε ειδικούς στόχους (στόχοι του ΑΠ 5 και ΑΠ 8)
− Όλοι οι στόχοι του ΑΠ 2 προωθούν το πεδίο πολιτικής «(16) Να επεκταθούν και να
βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές και να ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα διασυνοριακά
έργα προτεραιότητας».
− Τέλος ο ΑΠ 8 εμφανίζει υψηλή συνάφεια με τα πεδία πολιτικής «(11) Να ενθαρρυνθεί η
βιώσιμη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και ανάπτυξης» και «(15) Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική
νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)».
− Όλοι οι στόχοι του ΑΠ 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» παρουσιάζουν υψηλή
συνάφεια με τις πολιτικές «(8) Να διευκολυνθεί η καινοτομία» , «(9) Να διευκολυνθεί η
διάδοση και η πραγματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και να οικοδομηθεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς» και «(15) Να
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προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που
να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας από
τους κυριότερους στόχους είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής.

Οι δράσεις που προβλέπονται στο Πρόγραμμα και αφορούν στις νέες προτεραιότητες της ΕΕ
(earmarking), περιλαμβάνονται στο Γενικό Στόχο 2 «Ψηφιακή σύγκλιση με την αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η τόνωση της επιχειρηματικότητας» και στο
Γενικό Στόχο 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
παρεμβάσεων νέων προτεραιοτήτων φθάνει στα 160 Μ€ κοινοτική συνδρομή και
αντιπροσωπεύει το 12% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (κοινοτική
συνδρομή). Τη μεγαλύτερη κατανομή σε παρεμβάσεις earmarking εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (23,3% της κοινοτικής συνδρομής) λόγω ίσως και της ύπαρξης των ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ινστιτούτων.
Η κατανομή του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε παρεμβάσεις νέων
προτεραιοτήτων είναι σχετικά μικρή καθόσον τέτοιου τύπου παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν και από
τομεακά προγράμματα στην περιοχή προγραμματισμού και αποδίδεται στους εξής παράγοντες:
− Η χωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιόνιων Νησιών ανήκει στο στόχο
«Σύγκλιση» της Πολιτικής Συνοχής και παρουσιάζει ακόμα σημαντικές ελλείψεις σε βασικές
τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές περιβάλλοντος και στις
υποδομές μεταφορών εσωτερικής κλίμακας
− Ο μονοταμειακός χαρακτήρας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη νέα Προγραμματική
Περίοδο και με δεδομένο ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από
το ΕΚΤ θα είναι Τομεακά (Εθνικής εμβέλειας, έστω και με περιφερειακή κατανομή των
πόρων τους), στερείται το Πρόγραμμα της Χωρικής Ενότητας δράσεων ΕΚΤ, οι οποίες
ανταποκρίνονται στις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε.
− Επίσης με την απουσία τομεακών / εθνικής εμβέλειας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για
υποδομές εκπαίδευσης, Υγείας – Πρόνοιας και Πολιτισμού, είναι αναγκαίο οι απαραίτητες
αναπτυξιακές παρεμβάσεις αυτών των τομέων στην περιοχή προγραμματισμού να
συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιόνιων
Νησιών που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

4.2.5. Συμπεράσματα σχετικά με τη συνάφεια του ΕΠ με εθνικές και κοινοτικές
πολιτικές
Αναφορικά με το βαθμό συνάφειας του ΕΠ Δυτική Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων με
τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, η εκ των προτέρων αξιολόγηση του προγραμματικού
σχεδιασμού ανέδειξε τα ακόλουθα:
− Το ΕΠ συνάδει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τόσο με τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-13, όσο
και τις θεματικές προτεραιότητες του ΕΠΜ 2005-08, γεγονός που υπογραμμίζει την απόλυτη
ευθυγράμμιση του προγραμματικού σχεδιασμού του ΕΠ με την γενικότερη εθνική
αναπτυξιακή στρατηγική για την προγραμματική περίοδο 2007-13.
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− Αναφορικά με τη συνάφεια με το ΕΣΠΑ, οι ΑΠ του Προγράμματος παρουσιάζουν, σε γενικές
γραμμές, ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με τους στόχους του ΕΣΠΑ, όλες οι πολιτικές
προωθούνται τουλάχιστον από έναν ΑΠ, η πολιτική δε που έχει συνάφεια με το μεγαλύτερο
ποσοστό των ΑΠ είναι αυτή που αφορά στην «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής».
− Όσον αφορά στη συσχέτιση του ΕΠ με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, οι ΑΠ του
ΕΠ παρουσιάζουν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με τους στόχους του
ΕΠΜ, όλες δε οι πολιτικές του προωθούνται από τουλάχιστον έναν από τους στόχους των ΑΠ
(εκτός από την πολιτική που αφορά στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και
την εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, καθώς στο ΕΠ
δεν περιγράφονται τέτοιου είδους δράσεις).
− Αναφορικά με τη συσχέτιση του ΕΠ με τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις, σε γενικές
γραμμές οι στόχοι των ΣΚΓΣ εμφανίζουν αρκετά υψηλό βαθμό συνάφειας με τους στόχους
των ΑΠ του ΕΠ, αφού από το σύνολο των δεκαπέντε πολιτικών των ΣΚΓΣ μόνο μία πολιτική,
αυτή που αναφέρεται στην «Aντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης
παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη» δεν παρουσιάζει συνάφεια, με κανένα από
τους στόχους των ΑΠ.
− Σχετικά, τέλος, με τη συμβολή της στρατηγικής του ΕΠ στους στόχους της ΣτΛ, διαφαίνεται
ότι οι περισσότερες από τις πολιτικές προωθούνται τουλάχιστον από έναν στόχο των ΑΠ
− Η ανάλυση της χρηματοδοτικής βαρύτητας των προβλεπόμενων παρεμβάσεων του ΕΠ που
κατευθύνονται σε προτεραιότητες που υποστηρίζουν την στρατηγική της Λισσαβόνας
(earmarking), αναδεικνύει ότι το 12 % της Κοινοτικής Συνδρομής του ΕΠ στον Στόχο
«Σύγκλιση» κατευθύνεται για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες δύο διαπιστώσεις (υψηλός βαθμός συνάφειας με
ΣΚΓΣ και ΟΚΓΑΑ) υπογραμμίζει την απόλυτη ευθυγράμμιση του προγραμματικού
σχεδιασμού του ΕΠ με τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες για την νέα
προγραμματική περίοδο.

4.3.

Βασικά πορίσματα
επιπτώσεων

της

στρατηγικής

μελέτης

περιβαλλοντικών

Το περιβάλλον αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της αειφόρου ανάπτυξης, οπότε η προστασία, η
αναβάθμιση και η ορθολογική διαχείριση του αποτελούν κύριες συνιστώσες επιτυχίας για την
επίτευξη της αειφορίας. Παράλληλα, η υψηλής στάθμης ποιότητα ζωής προσδιορίζεται πρωτίστως
από την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
Με γνώμονα αυτά οι προτεραιότητες της στρατηγικής στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι:
− Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές.
− Η προστασία, ορθολογική χρήση και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (ατμόσφαιρα,
υδατικοί πόροι, έδαφος, υπέδαφος).
− Η πλήρης ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων (στερεών, υγρών και
επικίνδυνων).
− Η αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι προτεραιότητες αυτές δρουν σε συνέργια με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος καθώς και με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
εγχώριων επιχειρήσεων για την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
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Σύμφωνα με τα πορίσματα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται και στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης
του περιβάλλοντος, στην Περιφέρεια διαπιστώνονται τα εξής:
− Η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, όσον αφορά στα παραδοσιακά πεδία εφαρμογής
της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως οι υδάτινοι πόροι, το έδαφος, το ατμοσφαιρικό
περιβάλλον (ορισμένων περιοχών) και το φυσικό περιβάλλον, δείχνει ότι υφίστανται πιέσεις,
παρουσιάζουν προβλήματα και εμφανίζουν ελλείψεις, οι οποίες προβάλλουν και τις
αναπτυξιακές ανάγκες της χωρικής ενότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος.
− Οι ανάγκες αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από ενέργειες και μέτρα πολιτικής τα
οποία θα είναι εστιασμένα σε ιεραρχημένες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές έχουν
τεθεί από τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους του ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο
2007-2013 και αφορούν μεταξύ άλλων και στη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαφοροποίηση του γεωργικού προτύπου (προστασία
εδαφών κ.ά), την πρόληψη φυσικών καταστροφών και την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού πλούτου, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (αρχιτεκτονική και
αρχαιολογική).
− Η ΣΜΠΕ διαπιστώνει ότι απαιτείται η αντιμετώπιση των υφισταμένων προβλημάτων, τα
οποία σχετίζονται με: α) την υποβάθμιση των υδατικών πόρων (υφαλμύρωση υπόγειου
υδροφόρου, ρύπανση επιφανειακών υδάτων από λύματα), β) τη ρύπανση των εδαφών από τα
φυτοφάρμακα, την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων, την εκμετάλλευση λιγνίτη,
καθώς και την παλαιά μεταλλευτική δραστηριότητα γ) την υποβάθμιση του παράκτιου
περιβάλλοντος από τα λύματα, την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και τις πιέσεις από τον
τουρισμό, δ) την ελλιπή προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού πλούτου, ο οποίος
είναι εκτεθειμένος στις πυρκαγιές και την υπερβόσκηση, ε) την ελλιπή αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς, ζ) την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ορισμένων
περιοχών (Μεγαλόπολις, Κόρινθος) και γενικώς τη μη ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων.
− Στην περίπτωση της μη εφαρμογής του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων 2007-2013, τα χαρακτηριστικά των περιοχών, όπου εντοπίζονται τα ως άνω
προβλήματα, θα συνεχίσουν να παραμένουν τα ίδια, με αποτέλεσμα τα υφιστάμενα
περιβαλλοντικά προβλήματα να διογκωθούν και να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη
βιώσιμη ανάπτυξη και κατά συνέπεια το τρίπτυχο Περιβάλλον-Οικονομία- Κοινωνία.
− Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ εκτιμάται ότι η υλοποίηση του ΕΠ θα έχει μόνο
σημαντική θετική επιρροή στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής του
και θα προάγει την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπου αυτά υφίστανται.
− Το ΕΠ παρουσιάζει υψηλό βαθμό συμβατότητας με την κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος,
περιλαμβάνοντας επιμέρους δράσεις που ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση άμεσα
ή έμμεσα. Στα πλαίσια της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής διάστασης του ΕΠ, σημειώνεται
επίσης η συνέργια και η συμπληρωματικότητα των συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων με
ανάλογες δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΚΠΣ.
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5.
5.1.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
και επιπτώσεων
Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, άρθρο 37, παρ. 1.γ, για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-13, τα ΕΠ για
τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» πρέπει να
περιλαμβάνουν «πληροφορίες σχετικά με τους Άξονες Προτεραιότητας και τους συγκεκριμένους
στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται ποσοτικά με την χρήση περιορισμένου αριθμού
δεικτών για τα αποτελέσματα και επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή της
αναλογικότητας. Παρά το ότι όμως, σε επίπεδο Κανονισμού, η έμφαση δίνεται κυρίως στα
αποτελέσματα και στις επιπτώσεις, κατά την διαβούλευση των εθνικών αντιπροσωπειών με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδείχθηκε το γεγονός ότι η δυνατότητα διαμόρφωσης ουσιαστικών και
αξιόπιστων δεικτών επιπτώσεων, σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο εξειδίκευσης του
προγραμματικού σχεδιασμού, είναι μάλλον περιορισμένη6. Ως αποτέλεσμα, τόσο στα Κοινοτικά
όσο και στα Εθνικά έγγραφα αναφοράς που καθοδηγούν την εκπόνηση των ΕΠ της νέας
προγραμματικής περιόδου7, καταγράφεται η απαίτηση για την διαμόρφωση ενός συστήματος
ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών που θα αναφέρεται κατ’ αρχήν στις αναμενόμενες εκροές
και αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΠ και, όπου αυτό είναι δυνατό, στις αναμενόμενες
επιπτώσεις. Στο σύστημα αυτό θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με
την οποία το πλέγμα των ποσοτικών στόχων και δεικτών που ενσωματώνεται στο ΕΠ θα πρέπει να
καλύπτει με αντιπροσωπευτικό τρόπο τις προβλεπόμενες ανά Άξονα Προτεραιότητας δράσεις του
και, ταυτόχρονα, ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικά διατιθέμενων πόρων του, έτσι ώστε μέσω
του πλέγματος αυτού να διευκολύνεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της πορείας
υλοποίησης του ΕΠ.

5.2. Επικαιροποίηση συστήματος ποσοτικών στόχων / δεικτών
5.2.1.

Ανάπτυξη συστήματος δεικτών και στόχων ΠΕΠ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, απαίτηση υπάρχει για δείκτες εκροών και αποτελέσματος, χωρίς
όμως αυτό να αναιρεί τη δυνατότητα χρήσης δεικτών επιπτώσεων. Ειδικότερα, για να μπορούν οι
δείκτες που έχουν επιλεγεί να είναι χρήσιμοι για την ποσοτική αποτύπωση των παρεμβάσεων του
ΕΠ, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ορισμένα κριτήρια πληρότητας και καταλληλότητας, τα
σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα8:

6

Η χρήση δεικτών επιπτώσεων δεν αποτελεί νομική προϋπόθεση (Άρθρο 37 ΓΚ παρ. C.)
Τεχνική Οδηγία 1 «Δομή, περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης των ΕΠ 2007-13», Ιούλιος 2006, 3η και 4η Εγκύκλιος
ΥΠΟΙΟ για την κατάρτιση ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-13, Ιούνιος και Νοέμβριος 2006.
8
Τα κριτήρια καταλληλότητας αναφέρονται στη μελέτη European Commission, “Manual Project Cycle Management”,
Mάρτιος 2001, σύμφωνα με την οποία οι δείκτες πρέπει να είναι συγκεκριμένοι (Specific), μετρήσιμοι (Measurable),
διαθέσιμοι με αποδεκτό κόστος (Available at an acceptable cost), κατάλληλοι ώστε να αποτυπώνουν επαρκώς του
στόχους του ΕΠ στους οποίους αφορούν (Relevant with regard to the objective concerned) και να αναφέρονται σε
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Time bound).
7
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i.

Οι δείκτες πρέπει να διακρίνονται από εννοιολογική επάρκεια και σαφήνεια. Θα πρέπει
δηλαδή να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς μετράει ο δείκτης και ο ορισμός του να είναι τέτοιος
ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται παρερμηνείες, υποκειμενικές θεωρήσεις,
αντιφατικότητα, αλληλοεπικάλυψη με άλλους δείκτες κλπ.
ii. Οι δείκτες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που
έχουν τεθεί από την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΠ.
iii. Οι δείκτες πρέπει να είναι μετρήσιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς
ως τιμές βάσης και τιμές στόχου.
iv. Το πλέγμα των δεικτών και η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών-στόχων
πρέπει να μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της υλοποίησης του ΕΠ.
v. Οι τιμές-στόχοι των δεικτών πρέπει να μπορούν να επιτευχθούν με τους οικονομικούς
πόρους που διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες και μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό
πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ. Οι τιμές αυτές θα πρέπει δηλαδή να προκύπτουν αυστηρά από
τις παρεμβάσεις του ΕΠ και να μην συγχέονται με συναφείς εκροές, αποτελέσματα και
επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύπτουν από παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα
ΕΠ, ή από αμιγώς εθνικούς πόρους ή από την φυσική διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στον
τομέα κάλυψης του ΕΠ.
Η διαμόρφωση του πλέγματος ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-13 βασίστηκε ακριβώς στα 5 κριτήρια καταλληλότητας
που προαναφέρθηκαν. Η διαδικασία επιλογής στόχων και δεικτών ξεκίνησε εξειδικεύοντας αρχικά
τον προϋπολογισμό του προγράμματος σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και στη συνέχεια
κατανεμήθηκαν (από την ομάδα σχεδιασμού) οι πόροι σε κωδικούς παρέμβασης. Σε δεύτερη φάση
η ομάδα σχεδιασμού αντιστοίχισε για κάθε κωδικό παρέμβασης αντιπροσωπευτικούς δείκτες
πραγματοποίησης και αποτελέσματος έχοντας λάβει υπόψη της, τόσο τους προτεινόμενους δείκτες
πραγματοποίησης και αποτελέσματος του ΕΣΠΑ9 όσο και τους αντίστοιχους δείκτες υλοποίησης
της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2000-2006. Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας,
επιλέχθηκαν να ποσοτικοποιηθούν οι στόχοι με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και ως εκ
τούτου, οι δείκτες είναι λίγοι αλλά αντιπροσωπευτικοί των κυριότερων δράσεων. Το πλέγμα
δεικτών που έτσι διαμορφώθηκε τέθηκε σε συνέχεια σε έναν κύκλο διαβούλευσης σε ειδική προς
τούτο συνάντηση υπό τη παρουσία τριών ΟΣΠ από κάθε περιφέρεια, καθώς επίσης και υπό την
παρουσία στελέχους της ΕΥΣΣΑΑΠ /ΥΠ.ΟΙ.Ο. Το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν να
δημιουργηθεί ένα προτεινόμενο πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών για το ΕΠ 2007-2013. Οι
δείκτες αυτοί τέθηκαν σε δεύτερο κύκλο διαβούλευσης σε ειδική τηλεφωνική συνάντηση που
πραγματοποίησαν οι τρεις ΟΣΠ στις 22/02/07 έπειτα από αλλαγές που προέκυψαν στους
χρηματοδοτικούς πίνακες του ΕΠ. Το γενικό συμπέρασμα της συνάντησης, που αποτελεί
ταυτόχρονα και το γενικό συμπέρασμα της παρούσας εκ των προτέρων αξιολόγησης ήταν ότι το
προτεινόμενο πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών είναι σε απόλυτη συνάφεια τόσο με τις
Εθνικές όσο και με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις και χαρακτηρίζεται από επάρκεια και πληρότητα
ώστε να αποτελέσει ικανή βάση για την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του
ΕΠ.
9

Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013, Σεπτέμβριος 2006-
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Η ποσοτικοποίηση των δεικτών έγινε κυρίως με χρή ση του μοναδιαίου κόστους. Ειδικότερα
το μοναδιαίο κόστος υπολογίσθηκε με βάση ιστορικά στοιχεία από την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο 2000-2006, την προγραμματική στοχοθεσία των δεικτών του ΕΠ και την εκτίμηση του
Προγραμματικού Μοναδιαίου Κόστους θα υπάρχει η δυνατότητα να υπολογισθεί το μοναδιαίο
κόστος για κάθε δείκτη του ΑΠ. Ως προς τον εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους που τροφοδοτεί
τον υπολογισμό τιμών-στόχου (αλλά και των τιμών βάσης), ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, με την
ενεργοποίηση του συνόλου των αρμόδιων στελεχών των ΕΥΔ-ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, στην συλλογή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων και πιο
πρόσφατων στοιχείων ανά δείκτη.
Τα βήματα, τα οποία ακολουθήθηκαν ήσαν τα εξής:
− Συλλογή, συστηματοποίηση και επεξεργασία στοιχείων υλοποίησης του ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας, του ΠΕΠ Πελοποννήσου και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων της περιόδου 2000-06 και
συγκεκριμένα καταγραφή των π/υ των ενταγμένων έργων βάσει ΤΔΕ και συστηματοποίηση
των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) κατά κατηγορία πράξης,
− Εύρεση μοναδιαίου κόστους (στατιστικός μέσος όρος) ανά κατηγορία παρέμβασης και
επιβελτίωση του με συνυπολογισμό αντίστοιχων μοναδιαίων κοστών από άλλα ΠΕΠ
− Άτυπη, ενδεικτική και αδρομερής ανάλυση του π/υ κάθε ΑΠ σε χαμηλότερο προγραμματικό
επίπεδο (γενικές κατηγορίες παρέμβασης και συγκεκριμένες Δράσεις). Η κατανομή βασίστηκε
στην ιεράρχηση των αναγκών και των δυνατοτήτων στις οποίες απευθύνονται οι
προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΕΠ για την νέα προγραμματική περίοδο. Πρέπει να τονισθεί
ωστόσο, με κάθε δυνατή έμφαση, ότι αυτή η κατανομή της δημόσιας δαπάνης του ΕΠ σε
επίπεδο Δράσης, αν και απαραίτητη για τις ανάγκες τόσο της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού
όσο και της ex ante αξιολόγησης, σε αυτό το στάδιο παραμένει μόνο άτυπη και ενδεικτική και
με κανένα απολύτως τρόπο δεν δεσμεύει το ΕΠ, η δε επιχειρησιακή της οριστικοποίηση ή
επιβεβαίωση για την υλοποίηση του ΕΠ προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο ενός άτυπου
Συμπληρώματος Προγραμματισμού. .
Αναφορικά με τις τιμές βάσης που χρησιμοποιήθηκαν, καταβλήθηκε προσπάθεια αυτές να
βασίζονται σε κατά το δυνατόν επίσημα στοιχεία (Υπουργείων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας ή /
και των Νομαρχιακών / Τοπικών Αυτοδιοίκησεων). Διαφορετικές πηγές τιμών βάσης προτάθηκαν
σε περιπτώσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η πλέον αξιόπιστη
πηγή και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση του
δείκτη εκροών «Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται», για την τιμή βάσης
διερευνήθηκαν από το Σύμβουλο τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ και
στην περίπτωση του δείκτη «ΕΕΛ που αναβαθμίζονται» συγκεντρώθηκαν από το Σύμβουλο
στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στο πλαίσιο της ΣΠΕ, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις
που πραγματοποιήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006. Συγκρινόμενες αυτές οι
τιμές με εκείνες του σχετικού πίνακα του κειμένου του Προγράμματος, φαίνεται ότι τα στοιχεία
των τιμών βάσης, αν και προέρχονται από διαφορετικές πηγές, συμπίπτουν σχεδόν απόλυτα.
Όσον αφορά στις τιμές – στόχο των δεικτών εκροών, αυτές διαμορφώνονται με βάση το
συνδυασμό των ενδεικτικών ποσών των δράσεων που διαμορφώνουν κάθε δείκτη και το μέσο
μοναδιαίο κόστος του, όπως προκύπτει αξιοποιώντας τα σχετικά στοιχεία των αντίστοιχων έργων
που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2006, συνεκτιμώντας παράλληλα τις υπάρχουσες
ανάγκες και δυνατότητες.
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Διακρίνονται όμως κάποιες περιπτώσεις δεικτών, όπου η χρήση του Μέσου Μοναδιαίου κόστους
είναι παρακινδυνευμένη με πιθανότητα σφάλματος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση του
δείκτη «Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα», λαμβανομένου υπόψη ότι για
κάποια είδη πράξεων, όπως οι ενισχύσεις, το μοναδιαίο κόστος, είτε προσδιορίζεται από
διοικητικά μέτρα, όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης, είτε και εξαρτάται από τη ζήτηση των
άμεσα ωφελουμένων η οποία επίσης εξαρτάται από την δυναμική της παραγωγικής / οικονομικής
βάσης. Παρ’ όλα αυτά, από την εμπειρία της περιόδου 2000-2006 για αντίστοιχες δράσεις,
εκτιμήθηκε ένα Μέσο Μοναδιαίο Κόστος, το οποίο προσεγγίζει σε ένα βαθμό το αντίστοιχο
μέγεθος για τις προβλεπόμενες ομοειδείς δράσεις του Προγράμματος.
Όσον αφορά στους στόχους των δεικτών αποτελέσματος, με δεδομένη την αναγκαιότητα
δημιουργίας ενός συνεκτικού πλέγματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων, όλοι έχουν εξαχθεί
από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών / πραγματοποίησης, επί της τιμής βάσης κατά την έναρξη
της Προγραμματικής Περιόδου. Ειδικότερα, για τους δείκτες που αφορούν σε περιβαλλοντικές
παρεμβάσεις, η τιμή στόχος λαμβάνει υπ’ όψιν τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες και ως εκ
τούτου τις ανελαστικές υποχρεώσεις της χώρας και κατ’ ακολουθία της Περιφέρειας, σε σχέση με
την επίτευξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Κατά συνέπεια, για το δείκτη «Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ», η τιμή στόχος ανέρχεται στο 100%, λαμβανομένων υπ’ όψιν
και των αντίστοιχων πόρων που ενδεικτικά κατανέμονται σε αυτή την κατηγορία παρέμβασης.

5.2.2.

Το πλέγμα ποσοτικών στόχων και δεικτών

Με βάση τα ανωτέρω, οριστικοποιήθηκε το προτεινόμενο σύστημα ποσοτικών στόχων και δεικτών
του ΕΠ, το οποίο αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν και αποτελείται από 54 συνολικά
δείκτες, 32 εκροών και 22 αποτελεσμάτων (18 συνολικά δείκτες, 11 εκροών και 7
αποτελεσμάτων από τη Δυτική Ελλάδα, 16 συνολικά δείκτες, 9 εκροών και 7 αποτελεσμάτων από
τη Πελοπόννησος και τέλος 20 συνολικά δείκτες, 12 εκροών και 8 αποτελεσμάτων για τα Ιόνια
Νησιά). Οι δείκτες καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81% της δημόσιας δαπάνης
του ΕΠ και αναφέρονται σε όλες τις δράσεις του ΕΠ που επιδέχονται ποσοτικοποίηση στο παρόν
στάδιο εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού.
Δεν περιλαμβάνονται δείκτες στον Άξονα Προτεραιότητας της Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής, το οποίο μπορεί να αιτιολογηθεί, τόσο από την πολύ μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα
στο Πρόγραμμα όσο και, κυρίως, από το χαρακτήρα και τη φύση των δράσεων που
περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν τέτοιου είδους
δράσεις, πριν γίνει εξειδίκευση των αναγκών διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του
Προγράμματος, σε σχέση με τον υπό έκδοση νόμο για τη διαχείριση των Προγραμμάτων της νέας
Προγραμματικής Περιόδου
Επιπρόσθετα ωστόσο δεν περιλαμβάνεται κανένας δείκτης επιπτώσεων. Οι δείκτες επιπτώσεων
δεν απαιτούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΟΙΟ κρίνεται ωστόσο από την αξιολόγηση
σημαντικό να προστεθούν ορισμένοι δείκτες επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι δείκτες
επιπτώσεων είναι χρήσιμοι, καθόσον αποτυπώνουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις των πολιτικών
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ενώ δεν είναι δεσμευτικοί αφού κατά κανόνα μπορούν να μετρηθούν ικανό χρόνο μετά την
ολοκλήρωση μιας προγραμματικής περιόδου.
Ειδικότερα, το σύστημα ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ, με τον αντίστοιχο τομέα
αναφοράς / στόχο του ΕΠ, τις παρατηρήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου τους, καθώς και αξιολογική εκτίμησή τους με βάση τα
προαναφερθέντα κριτήρια καταλληλότητας παρουσιάζονται ανά ΑΠ του ΕΠ. Σημειώνεται ότι, για
λόγους διευκόλυνσης του αναγνώστη, η αναφορά γίνεται σε επίπεδο κατηγορίες Περιφερειών και
ΑΠ.
Για την αποτίμηση της ρεαλιστικότητας των ποσοτικών στόχων ο αξιολογητής συστηματοποίησε
σε πίνακες (ένα ανά Περιφέρεια) όλους τους προτεινόμενους δείκτες δίνοντας αναλυτικά στοιχεία
του τρόπου υπολογισμού ενός εκάστου. Στους πίνακες 5-1 έως και 5-3 παρατίθενται ανά
γεωγραφική Περιφέρεια οι προτεινόμενοι δείκτες του ΕΠ, όπως υπολογίσθηκαν και
ποσοτικοποιήθηκαν από την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος με βάση τις αντίστοιχες
προτάσεις των επιμέρους ΕΥΔ. Στους ίδιους πίνακες παρουσιάζεται και η εκτίμηση
ποσοτικοποίησης των δεικτών από την πλευρά της αξιολόγησης, ενώ στο τέλος παρατίθεται
αξιολογική εκτίμηση
της καταλληλότητας των δεικτών με βάση τα πέντε κριτήρια
καταλληλότητας (η κλίμακα βαθμολόγησης έχει ως ελάχιστο το 1 και ως μέγιστο το 5 ανά
κριτήριο καταλληλότητας).
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Πίνακας 5-1: Αξιολόγηση ποσοτικών στόχων και δεικτών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
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4

5

4,8
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5

5

4

5

4,8

5

5

5

4

5

4,8

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

5

4

4,8

5

5

5

5

4

4,8

5

5

4

4

3

4,2

ΣΑΦΗΝΕΙΑ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣ
ΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΛΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ (€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ 2013

8

9

10

11

12=10/11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

2

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

1

ΕΤΟΣ /
ΠΗΓΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠ1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.

Εκροή

2.

Εκροή

3.

Αποτέλεσμα

Βελτίωση – κατασκευή
εθνικής οδοποιίας
Βελτίωση – κατασκευή οδών
εκτός αυτοκινητοδρόμων και
εθνικής οδοποιίας (Επαρχ.
Δίκτυο)
% αναβάθμισης οδικού
δικτύου

1

Εκροή

3

Εκροή

Αριθμός επιχειρήσεων που
θα ενισχυθούν από τα
προγράμματα
Αριθμός νέων τουριστικών
κλινών

4

Εκροή

Αριθμός τουριστικών κλινών
που εκσυγχρονίζονται

6

Αποτέλεσμα

Αριθμός επιχειρήσεων που
συμμετέχουν σε ερευνητικά
προγράμματα
Ποσοστό αύξησης των
επιχειρήσεων που θα
ενισχυθούν από τα
προγράμματα

8

Αποτέλεσμα

Ποσοστό αύξησης των
τουριστικών κλινών

5

9

10

Εκροή

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Ποσοστό τουριστικών κλινών
που εκσυγχρονίζονται
Ποσοστό αύξησης των
επιχειρήσεων που
ωφελούνται από δράσεις
Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας

ΔΕΣΕ/ΠΔΕ
2006

895

στατιστικό στοιχείο συνολικό δίκτυο
εθνικής οδοποιίας έτους 2006

6,5

βάσει μοναδιαίου κόστους

22

18.823.529

2.900.000

6,49

Ν.Α. 2006

3520

συνολικό επαρχιακό δίκτυο

143

βάσει μοναδιαίου κόστους
(6.5+143) /
(3520+895)=3.40%

23

50.176.471

350.000

143,36

3,40%

Μητρώο
Επιχειρήσε
ων ΕΣΥΕ
2003

41.62
0

ΕΟΤ 2005

8.107

στατιστικό στοιχείο
αρ. νέων κλινών βάση στοιχείων του
ΕΟΤ έτους 2005

ΕΟΤ 2005

15.02
0

26

(ΠΕΠ
Δυτικής
Ελλάδας
2000-2006)

ΑΠ4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
για τις νέες επιχειρήσεις:
1. Ν. 3299 =400.000
/επιχ.
2. για τον
Κανονισμό 70
160.000/επιχειρ. 3. για
De minimis
80.000/επιχειρ
για υφιστάμενες
επιχειρήσεις:
1. Ν. 3299 =280.000
/επιχ. 2. για τον
Κανονισμό 70
200.000/επιχειρ. 3. για
De minimis
100.000/επιχειρ
(+166)
βάσει μοναδιαίου κόστους
4, 7, 8

το μοναδιαίο κόστος του Δείκτη
υπολογίστηκε με στοιχεία του
Τεχνικού Συμβουλου της
Περιφέρειας
το μοναδιαίο κόστος του Δείκτη
υπολογίστηκε με στοιχεία του
Τεχνικού Συμβουλου της
Περιφέρειας
ο δείκτης εκφραζει τη συνολική
μεταβολή στο οδικό δίκτυο

240

βάσει μοναδιαίου κόστους

8

10.000 €/Κλίνη

εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν 70
νέες και 96 υφιστάμενες
επιχειρήσεις
υπάγονται ολες οι κλίνες απο Β
κατηγορία και άνω

αρ. νέων κλινών βάση στοιχείων του
ΕΟΤ έτους 2005

450

βάση εκτίμησης μοναδιαίου
κόστους

8

6000-8000 €/ κλινη

υπάγονται όλων των κατηγοριών οι
κλίνες

Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 2000-2006.
Άθροισμα των στόχων από ΤΔΕ έως
30/06/06 των ενταγμένων έργων

(+30)

βάσει μοναδιαίου κόστους

7, 4, 9

300.000 €/ επιχειρηση

0,40%

166/ 41.620 = 0,4%

5

5

5

5

5

5

3%

240 / 8107 = 3 %

5

5

5

5

5

5

τιμή βάσης δεν υπολογίστηκε καθώς ο
δείκτης εκφράζει τη συνολική
μεταβολή

3%

450 / 15020 = 3%

5

5

5

5

5

5

τιμή βάσης δεν υπολογίστηκε καθώς ο
δείκτης εκφράζει τη συνολική
μεταβολή

115%

30/26 = 115%

5

5

5

5

5

5

τιμή βάσης δεν υπολογίστηκε καθώς ο
δείκτης εκφράζει τη συνολική
μεταβολή
τιμή βάσης δεν υπολογίστηκε καθώς ο
δείκτης εκφράζει τη συνολική
μεταβολή
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

3

4

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

3

4

5

6

7

Εκροή

Αριθμός σχεδίων
ολοκληρωμένης ανάπτυξης

Εκροή

Αριθμός αιθουσών
διδασκαλίας γ’ βάθμιας

Εκροή

Αριθμός αιθουσών
διδασκαλίας α’βάθμιας &
β’βάθμιας εκπαίδευσης

Εκροή

Αριθμός νοσοκομειακών
κλινών που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται

Εκροή

Αριθμός Μνημείων –
Αρχαιολογικών Χώρων που
αναδεικνύονται

Αποτέλεσμα

Πληθυσμός που θα
εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένα δίκτυα
ύδρευσης

Αποτέλεσμα

Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από την
διαχείριση υγρών αποβλήτων

Γ’ ΠΕΠ

Γ’ ΠΕΠ

Γ’ ΠΕΠ

ΔΥΠΕ

5

3

3

5

4,2

52,91

4.161.848 π.υ/11 αίθουσες, από
ολοκληρωμένο έργο των ΑΤΕΙ
Μεσολογγίου

5

5

5

5

4

4,8

80,00

ΤΕΕ Αμαλιάδας 2.860.000 π.υ/11
αίθουσες.

5

5

5

5

4

4,8

#ΔΙΑΙΡ/0!

5

5

4

4

4

4,4

40,84

5

5

5

5

3

4,6

9.999.926

5

5

3

3

4

4

41.971.956

5

5

3

3

4

4

ΣΑΦΗΝΕΙΑ
5

Π/Υ ΠΟΥ
ΔΕΣΜΕΥΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ (€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ 2013

8

9

10

11

12=10/11

ΑΠ7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
τα 10 σχέδια θα
πραγματοποιηθούν σε 6
δήμους και 4 περιοχές ορεινών
όγκων στις οποίες μπορεί να
πραγματοποιησει δράσεις η
περιφέρεια
61, 8
58.645.569
(+10)

37

82
(+45)

βάσει μοναδιαίου κόστους

75

20.000.000

378.000

260

Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 2000-2006.
Άθροισμα των στόχων από ΤΔΕ έως
30/06/06 των ενταγμένων έργων
(κωδ. Δείκτη 30034, 43001)

330
(+70)

βάσει μοναδιαίου κόστους

75

20.000.000

250.000

2223
(+224)

Σχετικό έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Υγειάς - Πρόνοιας
για την τιμή στόχου του δείκτη

76

51.973.514

58

10.946.085

45

46, 44

1999

91

Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 2000-2006.
Άθροισμα των στόχων από ΤΔΕ έως
30/06/06 (ΔΕΊΚΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΝΟΝΤΑΙ)

(+35)

Γ’ ΠΕΠ

38.00
0

Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 2000-2006.
Άθροισμα των στόχων από ΤΔΕ έως
30/06/06 των ενταγμένων έργων
(κωδ. Δείκτη 30171, 30172)

42630
(+4.630
)

Γ’ ΠΕΠ

242.0
00

Γ’ ΠΕΠ

αναφορά π/υ που δεσμεύει ο
δείκτης μόνο για τον κωδικό
παρέμβασης 61 καθώς ο κωδικός 8
χρηματοδοτεί και δράσεις του ΑΠ 4

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣ
ΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΛΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ

Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 20002006.Υλοποιήθηκαν 6 αστικά & 4
αγροτικά σχέδια
Στοιχεία ΟΠΣ ΠΕΠ 2000-2006.
Άθροισμα των στόχων από ΤΔΕ έως
30/06/06 των ενταγμένων έργων
(κωδ. Δείκτη 43007)

10

300000
(+58.00
0)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
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βάσει μοναδιαίου κόστους
κατ' εκτίμηση ΕΥΔ καθότι οι
δράσεις αυτές
προγραμματίζονται να γίνουν
τόσο σε αστικές όσο και σε
ημιαστικές περιοχές
κατ' εκτίμηση ΕΥΔ καθότι οι
δράσεις αυτές προγραμματίζονται να γίνουν τόσο σε
αστικές όσο και σε ημιαστικές
περιοχές

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

2

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

1

ΕΤΟΣ /
ΠΗΓΗ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ

268.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 5-2: Αξιολόγηση ποσοτικών στόχων και δεικτών Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

6

Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ (M€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7

8

9

10

11

12=10/11

13

1.714.285,71

35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ / ΠΗΓΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Α/Α

ΠΩ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ
Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

4

4

4,6

5

5

5

5

4

4,8

ΑΠ2. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

2

3

4

5

Εκροή

Εκροή

Βελτίωση - κατασκευή
εθνικής οδοποιίας

Βελτίωση - κατασκευή οδών
εκτός αυτοκινητοδρόμων και
εθνικής οδοποιίας

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

35

4.600

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

45

11

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

3

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Περιφέρειας / Ενδιάμεση
Αξιολόγηση ΠΕΠ Πελοποννήσου
2000 – 2006 / 2003

1.250

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Περιφέρειας / Ενδιάμεση
Αξιολόγηση ΠΕΠ Πελοποννήσου
2000 – 2006 / 2003
Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας /
2006

Εκροή

Λιμένες που αναβαθμίζονται

Αποτέλεσμα

Παρεμβάσεις βελτίωσης /
αναβάθμισης - κατασκευής
οδικού δικτύου επί του
υφιστάμενου

1,37%

Παρεμβάσεις αναβάθμισης
λιμένων επί των υφιστάμενων

27,27%

Αποτέλεσμα

22

23

30

60,0

36,0

15,0

800.000,00

5.000.000,00

45

η κατηγ. Παρέμβ 23 δρα
συμπληρωματικά στους
προαναφερόμενους δυο δείκτες

3

(35+45) /
(1250+4600)=1,37%

3/11=27,27%

ΑΠ5. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1

2

Εκροή

Αποτέλεσμα

Αριθμός Επιχειρήσεων που
θα ενισχυθούν

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥΕ
2003

33.296*

Μητρώο
Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ εξαιρουμένων των
επιχειρήσεων
που δεν είναι
επιλέξιμες προς
χρηματο-δότηση

ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται
/ βελτιώνονται

360

1,08%

8,15

26,5

73.611,11

360

360/33296=1,08%

ΑΠ8. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1

2

3

Εκροή

Εκροή

Εκροή

Μνημεία / αρχαιολογικοί
χώροι που αναδεικνύονται
Σχολικές Αίθουσες που
αναβαθμίζονται /
κατασκευάζονται
Νοσοκομειακές Κλίνες που
δημιουργούνται /
αναβαθμίζονται

ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006
Δ/νσεις εκπαίδευσης
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Πελοποννήσου 2006

Υπουργείο Υγείας / 2005

88

2.240

1.860*

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

20

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

240

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

600

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
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58

75

76

26,25

41,25

56,25

1.312.500,00

171.875,00

93.750,00

20

240

600

Το υπόλοιπο των θεραπευτικών
κλινών συμπεριλαμβανομένων και
των κλινών στις οποίες δεν έγιναν
παρεμβάσεις στη Γ'
Προγραμματική

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΕΥΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

7

Εκροή

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται

ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006

19

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

4

Τιμές Βάσης
2000 +
Παρεμβάσεις
ΚΠΣ 2000-2006

4

9

10

11

12

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Μνημεία / αρχαιολογικοί
χώροι που αναδεικνύονται
(επί των υφιστάμενων)
Σχολικές Αίθουσες που
αναβαθμίζονται /
κατασκευάζονται (επί των
υφιστάμενων)
Νοσοκομειακές Κλίνες που
δημιουργούνται /
αναβαθμίζονται (επί των
υφιστάμενων)
Πληθυσμός που
εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ /
ΧΥΤΥ

ΥΠΕΧΩΔΕ / 2006

-

-

-

-

2

Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ (M€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

9

10

11

12=10/11

13

45

17,85

4.462.500,00

4

Στον προϋπολογισμό
περιλαμβάνονται και πιθανά
δίκτυα αποχέτευσης

32,50

8.125.000,00

5

5

5

5

4

4,8

5

4

5

5

3

4,4

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

5

4

4,8

5

5

5

5

4

4,8

5

4

5

5

3

4,4

4

22,73%

10,71%

32,26%

32%

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

44

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ / ΠΗΓΗ

ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που
δημιουργούνται

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ Ο
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

Εκροή

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η
ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗ

8

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Α/Α

ΠΩ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ
Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 5-3: Αξιολόγηση ποσοτικών στόχων και δεικτών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΕΥΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εκροή

Βελτίωση-κατασκευή εθνικής
οδοποιίας

2006 Ν.Α.

90,5

2006 Ν.Α.

6

Προσαρμοσμένο μοναδιαίο κόστος
2000-2006

22

6.562.500,0

1.093.750,0

6

5

5

5

5

3

4,6

Εκροή

Βελτίωση-κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής
οδοποιίας

2006 Ν.Α.

1390,7

2006 Ν.Α.

57

Προσαρμοσμένο μοναδιαίο κόστος
2000-2007

23

40.000.000,0

701.754,4

57

5

5

5

5

3

4,6

3

Εκροή

Αριθμός λιμένων που
αναβαθμίζονται

2006
Χωροταξικό
ΠΙΝ κλπ

15

2006 Χωροταξικό ΠΙΝ
κλπ

3

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

30

5

5

4

4

3

4,2

4

Αποτέλεσμα

% αναβάθμισης οδικού δικτύου

2006 Ν.Α.

1.481,20

Σύνολο Εθνικού &
επαρχιακού δικτύου

4,20%

Σύνολο παρέμβασης/τιμή βάσης

22,23

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

5

3

4,6

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

4

3

4,4

5

5

5

5

3

4,6

ΣΑΦΗΝΕΙΑ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΕΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ –
ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΤΟΣ / ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ
Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΛΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ (€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ
2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10/11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠ3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

2

20.914.000,0

6.971.333,3

3

Εκτός από τα 15
μεγάλα υπάρχουν & 19
μικρά

ΑΠ6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1

Εκροή

Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται
από επιδοτούμενα προγράμματα

Μητρώο ΕΣΥΕ
2002

27.100

Σύνολο υφιστ. ΜΜΕ

10

2

Εκροή

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που
εκσυγχρονίζονται - αναβαθμίζονται

Μητρώο ΕΣΥΕ
2002

16.392

Βάση επιλέξιμων
ΣΤΑΚΟΔ για Αστικά

280

Εκροή

Αριθμός τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται

2005 ΕΣΥΕ &
Μελέτη

190.500

Όλων των κατηγοριών
κλίνες

12.600

Αποτέλεσμα

% υφιστ. ΜΜΕ που
εκσυγχρονίζονται-βελτιώνονται

16.392

Βάση επιλέξιμων
ΣΤΑΚΟΔ για Αστικά

1,7%

Αποτέλεσμα

% αύξησης επιχειρήσεων

27.100

Σύνολο υφιστ. ΜΜΕ

0,04%

3

Με βάση μοναδιαίο κόστος ενισχύσεων
Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΜΜΕ 2000-2006

Με βάση μοναδιαίο κόστος ενισχύσεων
Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΜΜΕ 2000-2006

Ενισχ. ΜΜΕ / σύνολο ΜΜΕ

8, 9

8, 9

8, 9

28,4

28,4

28,4

ΑΠ9. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εκροή

Αριθμός μονάδων α’θμιας
φροντίδας

2006 Υπ.Υγείας

59

2006 Υπ.Υγείας

10

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

76

10.000.000,0

1.000.000,0

10

5

5

5

4

3

4,4

2

Εκροή

Αριθμός Νοσοκομειακών κλινών
που δημιουργούνται αναβαθμίζονται

2003 ΕΣΥΕ

569

2003 ΕΣΥΕ

130

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

76

26.250.000,0

201.923,1

130

5

5

5

5

4

4,8

3

Εκροή

Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών
Χώρων που αναδεικνύονται

2006 ΥΠΠΟ

26

2006 ΥΠΠΟ

15

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

58

14.375.000,0

958.333,3

15

5

5

5

4

3

4,4

4

Εκροή

Αριθμός Νέων ΕΕΛ

2006 ΥΠΕΧΩΔΕ

15

2006 ΥΠΕΧΩΔΕ

4

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

46

33.745.938,0

8.436.484,5

4

5

5

5

5

3

4,6

1
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΕΥΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ / ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ
Η ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΛΕΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ

Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΙ
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ (€)

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10/11

5

Εκροή

Αριθμός ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που
δημιουργούνται

2006 ΠΕΣΔΑ

4

2006 ΠΕΣΔΑ

2

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

44

5.750.000,0

2.875.000,0

2

5

4

4

4

4

4,2

6

Εκροή

Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης

2006 Γ’ ΚΠΣ

6

2006 Γ’ ΚΠΣ

8

Με βάση την εμπειρία του Γ' ΚΠΣ

61

51.067.000,0

6.383.375,0

8

5

5

4

5

4

4,6

7

Αποτέλεσμα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από
δομές α’θμιας φροντίδας

2006

213.000

2006

10%

Εμπειρικός υπολογισμός εμβέλειας
ενός ΚΥ/ΠΥ με βάση μόνιμο πληθυσμό

76

10.000.000,0

5

5

3

4

4

4,2

8

Αποτέλεσμα

% Νοσοκομειακών κλινών που
αναβαθμίζονται – δημιουργούνται

2006 ΔΥΠΕ

569

2006 ΔΥΠΕ

23,00%

Δημιουργ. Κλίνες / σύνολο υφιστ.
Κλινών

76

26.250.000,0

5

5

5

5

4

4,8

Αποτέλεσμα

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από
παρεμβάσεις ολοκληρωμένης
ανάπτυξης

2006

2006

20.000

Εφαρμογή σε περιοχές/ζώνες
μεγέθους ανάλογου με αυτού του Γ'
ΠΕΠ (2 έως 5.000 κατ.)

61

51.067.000,0

5

5

3

5

4

4,4

10

Αποτέλεσμα

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από
τη διαχείριση υγρών αποβλήτων

2006
Περιφέρεια

213.000

2006 Περιφέρεια

7800
(ισοδύναμος
πληθ.)

Με βάση υπάρχουσες μελέτεςπρομελέτες έργων

46

33.745.938,0

5

4

3

4

4

4

11

Αποτέλεσμα

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένα .δίκτυα ύδρευσης

2007
Περιφέρεια

213.000

2007 Περιφέρεια

10.000

Με βάση εμπειρία από Γ' ΠΕΠ

45

14.532.000,0

5

4

3

4

4

4

ΣΑΦΗΝΕΙΑ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕΙΚΤΗ

ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ –
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΕΠ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ –
ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ

9

213.000

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 68

1.453,2

10000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

5.3.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Αξιολόγηση της ρεαλιστικότητας των στόχων

Στην ενότητα αυτή ο αξιολογητής εξετάζει την ρεαλιστικότητα των στόχων του προγράμματος σε
σχέση με τους διατιθέμενους χρηματοδοτικούς πόρους και τις αναφερόμενες τιμές βάσης των
δεικτών

ΑΠ1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας» (6,5 Km),
αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ θεωρείται δε ως ρεαλιστική με βάση και τα μέσα
μοναδιαία κόστη που καταγράφει ο Σύμβουλος (2.900.000 €/ χλμ.). Η τιμή βάσης του δείκτη
(895 Km) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας
δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 18,23 Μ€ Δημόσια
Δαπάνη (Δ.Δ.).

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και
εθνικής οδοποιίας (Επαρχ. Δίκτυο)» (143 Km), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ
χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστική με βάση τα μέσα μοναδιαία κόστη που καταγράφει ο
Σύμβουλος (350.000 €/ χλμ.). Η τιμή βάσης του δείκτη (3520 Km) θεωρείται αξιόπιστη
δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να
διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 50,176 Μ€.

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «% αναβάθμισης οδικού δικτύου»
(3,4%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο των αμέσως προηγηθέντων
δεικτών εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως επιτεύξιμη.

ΑΠ4.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα
προγράμματα» (166), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί
ex ante, κρίνεται όμως κατ’ αρχήν ως επιτεύξιμη με βάση τη ζήτηση και υλοποίηση συναφών
παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2000-06, αποτελεί δε μια από τις βασικές δράσεις
του ΑΠ. Εκτιμάται ότι θα επιδοτηθούν 70 νέες και 96 υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η τιμή βάσης
του δείκτη (41620) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό
δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση δεν μπορεί να εκτιμηθεί
επί της παρούσης, καθώς ο δείκτης αυτός αντλεί χρηματοδότηση από τρεις διαφορετικούς
κωδικούς παρέμβασης, ενώ το μέσο μοναδιαίο κόστος είναι διαφορετικό για κάθε μια από τις
τρεις κατηγορίες στις οποίες υπάγονται οι επιχειρήσεις αυτές.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός νέων τουριστικών κλινών» (240), αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ, εκτιμάται δε ως ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (8107)
θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που
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αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 2,5 Μ€, ποσό από το οποίο
προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 10.000 € ανά κλίνη, το οποίο κρίνεται ως αξιόπιστο.
•

Αντίστοιχα η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται» (450), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ, χαρακτηρίζεται δε ως
ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (8107) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της,
ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
θα αντληθεί από τον κωδικό παρέμβασης (8)- Άλλες επενδύσεις σε Επιχειρήσεις, ενώ το μέσο
μοναδιαίο κόστος που έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση της ΕΥΔ είναι 6000 – 8000€ ανά κλίνη,
το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές.

•

Τέλος για την τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε
ερευνητικά προγράμματα» (30), η οποία αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ, εκτιμάται
μάλλον ρεαλιστική και αναφέρεται σε μια από τις βασικές δεσμεύσεις του ΕΠ για τη δράση
«Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα». Το ενδεικτικό ποσό
της δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για τον σχετικό δείκτη δεν είναι ξεκάθαρο
καθότι χρηματοδοτείται από τρεις διαφορετικούς κωδικούς παρέμβασης οι οποίοι
χρηματοδοτούν και άλλους δείκτες του ΑΠ.

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων
που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα» (0,4%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την
τιμή-στόχο του δείκτη εκροής «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα
προγράμματα» και θεωρείται ως ρεαλιστική.

•

Επίσης, η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό αύξησης των
τουριστικών κλινών» (3%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο του
δείκτη εκροής «Αριθμός νέων τουριστικών κλινών» χαρακτηρίζεται δε ως ρεαλιστική.

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται» (3%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο του δείκτη
εκροής «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» και θεωρείται κατά το ίδιο
μέτρο ως ρεαλιστική.

•

Τέλος η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Ποσοστό αύξησης των
επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομία» (115%),
απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο του δείκτη εκροής «Αριθμός
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα» και θεωρείται κατά το ίδιο
μέτρο ως ρεαλιστική.

ΑΠ7. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (10), η οποία
αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ, κρίνεται ως ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (10)
θεωρείται αξιόπιστη καθότι υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2006 δέκα (10) επενδυτικά
σχέδια εκ των οποίων τα 6 αφορούσαν δήμους της Περιφέρειας και τα 4 ορεινούς όγκους της
Περιφέρειας. Το ενδεικτικό ποσό που αναμένεται να δοθεί για την υλοποίηση του δείκτη είναι
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πάνω από 58.645.569 € δημόσια δαπάνη καθότι δεν έχει προστεθεί το ποσό που αφορά
«επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις» του κωδικού παρέμβασης 8.
•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας γ’ βάθμιας» (45)
χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστική με βάση τα μέσα μοναδιαία κόστη που καταγράφει ο
Σύμβουλος για τον σχεδιασμό του ΕΠ και θέτει έναν κατ’ αρχήν ικανοποιητικό ποσοτικό
στόχο για την δημιουργία αιθουσών γ’ βαθμιας εκπαίδευσης. Το ενδεικτικό ποσό δημόσιας
δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για τον σχετικό δείκτη ανέρχεται σε 20 Μ€ ενώ το
μοναδιαίο κόστος και κάθε αίθουσα έχει υπολογιστεί σε 378.000 €.

•

Αντίστοιχα η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας α’ βάθμιας & β
βάθμιας εκπαίδευσης» κρίνεται ρεαλιστική και αναφέρεται σε μια από τις βασικές δεσμεύσεις
του ΑΠ στην κατεύθυνση βελτίωσης των υποδομών εκπαίδευσης. Η τιμή βάσης του δείκτη
(260) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας
δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί υπολογίζεται σε 20 εκατ. €, και το μέσο μοναδιαίο κόστος
εκτιμάται σε 250.000€ ανά αίθουσα β’ βαθμιας ή α’ βαθμιας εκπαίδευσης.

•

Επίσης η τιμή – στόχος «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται» (224) όπως προσδιορίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Υγείας – Πρόνοιας (σε
σχετικό έγγραφο της) εκτιμάται ως ρεαλιστική ως προς την πραγματοποίηση της. Η τιμή
βάσης του δείκτη θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό
δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για τον σχετικό δείκτη ανέρχεται σε 51,9 Μ€.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που
αναδεικνύονται» (35) αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ κρίνεται ως ρεαλιστική, ενώ
αναφέρεται σε μια από τις βασικές δεσμεύσεις του ΕΠ στην κατεύθυνση της βελτίωσης της
προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου. Η τιμή βάσης του δείκτη
(91) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης ότι εκφράζει τον συνολικό αριθμό μνημείων στα οποία
υλοποιούνται παρεμβάσεις κατά τα έτη 2000-2006, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης
που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 10,9 Μ€, ποσό από το οποίο
βάση του μέσου μοναδιαίου κόστους το οποίο είναι 268.000 € ανά μνημείο, θεωρείται ως
μάλλον επαρκές.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Πληθυσμός που θα εξυπηρετείται από
αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης» (4.630) αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ κρίνεται
μάλλον ρεαλιστική μέσα στο συνολικό χρονικό περιθώριο της επόμενης προγραμματικής
περιόδου. Η τιμή αυτή καταδεικνύει και την σημαντικότητα που αποδίδει το ΕΠ στην επίτευξη
του στόχου διαχείρισης & διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) και δημιουργία ζωνών προστασίας
της υδροληψίας. Η τιμή βάσης του δείκτη είναι 38.000 αφορά τον συνολικό αστικό και
ημιαστικό πληθυσμό που εξυπηρετείται από αναβαθμιζόμενα δίκτυα ύδρευσης, ενώ το
ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για τον σχετικό δείκτη
ανέρχεται σε περίπου 10 Μ€.

•

Τέλος η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από την
διαχείριση υγρών αποβλήτων» (58.000) αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ για την
ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων με έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Όμοια με
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ανωτέρω, η τιμή βάσης του δείκτη είναι 242.000, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης
που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε συνολικά 41,9 Μ€.
ΑΠ2.
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας» (35), αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ θεωρείται δε ως ρεαλιστική με βάση τα μέσα μοναδιαία κόστη
που καταγράφει ο Σύμβουλος (1.714.285,71€/ χλμ.). Η τιμή βάσης του δείκτη (1250)
θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που
αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 6 Μ€ Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.).

•

Αντίστοιχα, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας» (45), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ
θεωρείται δε ως μάλλον χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστική. Το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης
που θα διατεθεί για την υλοποίηση του στόχου του δείκτη ανέρχεται σε 36 εκατ. €, ποσό που
σηματοδοτεί την σημαντικότητα που αποδίδει το νέο ΕΠ στις υποδομές προσπελασιμότητας.
Από το ποσό αυτό επίσης προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 800.000 € ανά χλμ., ποσό το
οποίο θεωρείται ως επαρκές.

•

Η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Λιμένες που αναβαθμίζονται» (3), χαρακτηρίζεται ως
ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (11) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ
το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
ανέρχεται σε 15 Μ€, ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 5 Μ€ ανά λιμάνι
λειτουργίας, το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Παρεμβάσεις βελτίωσης /
αναβάθμισης - κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου» (1,37%), απορρέει ευθέως
από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο των προηγηθέντος δεικτών εκροών
προσπελασιμότητας και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως ρεαλιστική.

•

Τέλος η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Παρεμβάσεις αναβάθμισης
λιμένων επί των υφιστάμενων» (27,27%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμήστόχο του δείκτη εκροής «Λιμένες που αναβαθμίζονται» και θεωρείται συνακόλουθα
ρεαλιστική.

ΑΠ5.
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

•

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός Επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν» (360), αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ex ante ως ρεαλιστική. Η τιμή βάσης
του δείκτη (33.296) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό
δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση εκτιμάται σε 26,5 Μ€
δημόσια δαπάνη ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 73.000 € ανά
επιχείρηση, το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές.
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Τέλος η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται /
βελτιώνονται» (1,08%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο του
παραπάνω δείκτη εκροής θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως ρεαλιστική.

ΑΠ8. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται» (20)
αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ κρίνεται όμως κατ’ αρχήν ως ρεαλιστική, καθότι στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να αναδειχθούν ή / και να βελτιωθούν οι
υποδομές που συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς
χώρους της Περιφέρειας, στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά ή / και της νεότερης ιστορίας
μνημεία. Η τιμή βάσης του δείκτη (80) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένου ότι εκφράζει τον
συνολικό αριθμό μνημείων στα οποία υλοποιούνται παρεμβάσεις κατά τα έτη 2000-2006, ενώ
το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
ανέρχεται σε 26,25 εκατ. €, ποσό από το οποίο βάση του μέσου μοναδιαίου κόστους 1,31 εκατ.
€ ανά μνημείο, θεωρείται ως μάλλον επαρκές.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Σχολικές Αίθουσες που αναβαθμίζονται /
κατασκευάζονται» (240) αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ και χαρακτηρίζεται ως
ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (2.240) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της,
ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
ανέρχεται σε 41,25 εκατ. €, ποσό από το οποίο προκύπτει το μέσο μοναδιαίο κόστος 171.875€
ανά σχολική αίθουσα, το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές

•

Επίσης η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται» (600), χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστική ως προς την
πραγματοποίηση της, και αφορά στο υπόλοιπο των θεραπευτικών κλινών
συμπεριλαμβανομένων και των κλινών στις οποίες δεν έγιναν παρεμβάσεις στη Γ'
Προγραμματική περίοδο. Η τιμή βάσης του δείκτη θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής
της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για τον σχετικό
δείκτη ανέρχεται σε 56,25 εκατ. €.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «ΕΕΛ που αναβαθμίζονται» (4) εκτιμάται ως ρεαλιστική και
αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που δημιουργούνται κατά την τουριστική
περίοδο σε περιοχές τουριστικής δραστηριότητας από έλλειψη επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων. Η τιμή βάσης του δείκτη (19) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ
το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
ανέρχεται σε 17,85 εκατ. €, ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 4,46 εκατ. €
ανά ΕΕΛ το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές.

•

Τέλος η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται» (4) αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ κρίνεται όμως κατ’ αρχήν ως ρεαλιστική, καθότι αναφέρεται σε
μια από τις βασικές δεσμεύσεις του ΕΠ στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η τιμή βάσης του δείκτη (2) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό
ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 32,5
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εκατ. €, ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 8,12 εκατ. € ανά ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ,
το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές.
•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που
αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων)» (22,73%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και
την τιμή-στόχο του παραπάνω δείκτη εκροής θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως ρεαλιστική.

•

Αντίστοιχα οι τιμές – στόχοι των δεικτών αποτελέσματος «Σχολικές Αίθουσες που
αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (επί των υφιστάμενων)» (10,71%) και «Νοσοκομειακές
Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων)» (32,26%) απορρέουν
ευθέως από τις τιμές βάσης και τις τιμές-στόχους των παραπάνω δεικτών εκροής και
θεωρούνται κατά το ίδιο μέτρο ως ρεαλιστικοί.

•

Τέλος η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «Πληθυσμός που εξυπηρετείται
από ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ» (32%), απορρέει από το σύνολο των κατοίκων που θα εξυπηρετηθούν
από τις παρεμβάσεις αυτές και χαρακτηρίζεται ως μάλλον ρεαλιστική.

ΑΠ3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας» (6), αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ κρίνεται δε ως μάλλον ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη
(90,5) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας
δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 6,5 εκατ. €, ποσό
από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 1,09 εκατ. € ανά χλμ, το οποίο θεωρείται ως
μάλλον επαρκές.

•

Αντίστοιχα, η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας» (57), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ
χαρακτηρίζεται ως μάλλον ρεαλιστική. Το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί
για την υλοποίηση του στόχου του δείκτη ανέρχεται σε 40 Μ€, ποσό που σηματοδοτεί την
σημαντικότητα που αποδίδει το νέο ΕΠ στις υποδομές προσπελασιμότητας. Από το ποσό αυτό
επίσης προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος είναι 701.754 € ανά χλμ., ποσό το οποίο θεωρείται
ως επαρκές.

•

Η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Λιμένες που αναβαθμίζονται» (3), θεωρείται απαραίτητη
για το τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου και κρίνεται ως επιτεύξιμη. Η τιμή βάσης
του δείκτη (15) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό
δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 20,9 εκατ.
€, ποσό από το οποίο προκύπτει το μέσο μοναδιαίο κόστος 6,97 εκατ. € ανά λιμάνι
λειτουργίας, το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «% αναβάθμισης οδικού δικτύου»
(4,2%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμή-στόχο των αμέσως προηγηθέντος
δεικτών εκροών και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως ρεαλιστική.
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ΑΠ6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

•

Οι τιμές-στόχοι των δεικτών εκροής «Νέες επιχειρήσεις που ενισχύονται από επιδοτούμενα
προγράμματα» (10) και «Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται – αναβαθμίζονται»
(280), αποτελούν προγραμματικό στόχο του ΕΠ που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν ex ante,
κρίνονται όμως κατ’ αρχήν ως ρεαλιστικές και αναφέρονται σε μια από τις βασικές δράσεις
του ΑΠ ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την προώθηση ειδικών μορφών
τουρισμού, την ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικότητας. Οι τιμές βάσης των δεικτών θεωρούνται ως
αξιόπιστες δεδομένης της πηγής τους (ΕΣΥΕ), ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που
αναμένεται να διατεθεί για τους παραπάνω σχετικούς δείκτες καθώς και για τον δείκτη που
ακολουθεί «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» ανέρχεται σε 28,4 Μ€
δημόσια δαπάνη.

•

Αντίστοιχα η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται» (12600), αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ, εκτιμάται δε ως μάλλον
ρεαλιστική . Η τιμή βάσης του δείκτη (190.500) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της,
ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
θα αντληθεί από τους ίδιους κωδικούς παρέμβασης με τους προαναφερόμενους δείκτες εκροής
του ΑΠ.

•

Οι τιμές-στόχοι των αντίστοιχων δεικτών αποτελέσματος «% υφιστ. ΜΜΕ που
εκσυγχρονίζονται-βελτιώνονται» (1,7%) και «% αύξησης επιχειρήσεων» (0,04%), απορρέουν
ευθέως από τις τιμές βάσης και τις τιμές-στόχων των παραπάνω δεικτών εκροής και
θεωρούνται κατά το ίδιο μέτρο ως μάλλον ρεαλιστικοί.

ΑΠ9. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

•

Η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός μονάδων α’ θμιας φροντίδας» (10) αποτελεί
προγραμματικό στόχο του ΕΠ που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ex ante, κρίνεται όμως ως
μάλλον ρεαλιστική, καθότι αναφέρεται σε μια από τις βασικές δεσμεύσεις του ΕΠ στην
κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Η τιμή βάσης του
δείκτη (59) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας
δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 10 Μ€, ποσό από το
οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 1.000.000 € , το οποίο θεωρείται λογικό.

•

Αντίστοιχα η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός Νοσοκομειακών κλινών που
δημιουργούνται - αναβαθμίζονται» (130) αποτελεί προγραμματικό στόχο του ΕΠ που δεν
μπορεί να τεκμηριωθεί ex ante, κρίνεται όμως ως μάλλον ρεαλιστική, καθότι αναφέρεται σε
μια από τις βασικές δεσμεύσεις του ΕΠ στην κατεύθυνση της βελτίωσης των υποδομών υγείας.
Η τιμή βάσης του δείκτη (569) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το
ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική Δράση
ανέρχεται σε 26,25 Μ€, ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 201.000 € ανά
κλίνη , το οποίο θεωρείται ως μάλλον επαρκές.
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•

Η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που
αναδεικνύονται» (15) χαρακτηρίζεται ως ρεαλιστική. Η τιμή βάσης του δείκτη (26) θεωρείται
αξιόπιστη δεδομένης ότι εκφράζει τον συνολικό αριθμό μνημείων στα οποία υλοποιήθηκαν
παρεμβάσεις κατά το έτος 2006, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να
διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 14,37 Μ€, ποσό από το οποίο βάσει του μέσου
μοναδιαίου κόστους 0,95 εκατ. € ανά μνημείο, κρίνεται ως μάλλον επαρκές.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός Νέων ΕΕΛ» (4) εκτιμάται ως ρεαλιστική. Η τιμή
βάσης του δείκτη (15) θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό
δημόσιας δαπάνης που αναμένεται να διατεθεί για την σχετική δράση ανέρχεται σε 33,74 Μ€,
ποσό από το οποίο προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 8,43 Μ€ ανά ΕΕΛ το οποίο θεωρείται ως
μάλλον επαρκές.

•

Η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Αριθμός ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που δημιουργούνται» (2)
θεωρείται αναγκαία καθώς θα υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα με
τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Περιφέρειας. Η τιμή βάσης του δείκτη (4)
θεωρείται αξιόπιστη δεδομένης της πηγής της, ενώ το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που
αναμένεται να διατεθεί για την σχετική δράση ανέρχεται σε 5,75 Μ€, ποσό από το οποίο
προκύπτει μέσο μοναδιαίο κόστος 2,87 Μ€ ανά ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ το οποίο θεωρείται ως μάλλον
επαρκές.

•

Τέλος η τιμή – στόχος του δείκτη εκροής «Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης» (8) θεωρείται
αναγκαία με δεδομένο τις έντονες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδοπεριφερειακές / τοπικές
ανισότητες, κυρίως μεταξύ ορεινών / μειονεκτικών περιοχών και παραθαλάσσιας περιοχής ή /
και αστικών και ημιαστικών κέντρων. Το ενδεικτικό ποσό δημόσιας δαπάνης που αναμένεται
να διατεθεί για την σχετική Δράση ανέρχεται σε 51,06 εκατ. €.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από δομές α’
βαθμιας φροντίδας» (10%) θεωρείται ως μάλλον ρεαλιστική, καθώς ο στόχος του δείκτη
υπολογίστηκε βάση εμπειρικού υπολογισμού εμβέλειας ενός ΚΥ/ΠΥ με βάση μόνιμο
πληθυσμό.

•

Η τιμή-στόχος του αντίστοιχου δείκτη αποτελέσματος «% Νοσοκομειακών κλινών που
αναβαθμίζονται – δημιουργούνται» (23%), απορρέει ευθέως από την τιμή βάσης και την τιμήστόχο του προηγηθέντος δείκτη εκροής «Αριθμός Νοσοκομειακών κλινών που
δημιουργούνται - αναβαθμίζονται» και θεωρείται κατά το ίδιο μέτρο ως επιτεύξιμη.

•

Η τιμή-στόχος του δείκτη αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις
ολοκληρωμένης ανάπτυξης» (20.000), απορρέει από το γεγονός ότι οι παρεμβάσεις
πραγματοποιούνται σε περιοχές/ζώνες μεγέθους ανάλογου με αυτού του Γ' ΠΕΠ (2.000 έως
5.000 κατοίκους)

•

Οι τιμές-στόχοι των δεικτών αποτελέσματος «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη διαχείριση
υγρών αποβλήτων» (7800) και «Πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα δίκτυα
ύδρευσης» (10.000), εκφράζουν τον ισοδύναμο πληθυσμό που θα ωφεληθούν από τις
αντίστοιχες παρεμβάσεις
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Συμπεράσματα αξιολόγησης της καταλληλότητας των δεικτών του ΕΠ

1. Το ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-13 εμπεριέχει πλέγμα
ποσοτικών στόχων και δεικτών (εκροών και αποτελεσμάτων) που χαρακτηρίζονται από
επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν
αντιπροσωπευτικά το περιεχόμενο του ΕΠ.
2. Το προτεινόμενο σύστημα ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ αποτελείται από 54
συνολικά δείκτες, 32 εκροών και 22 αποτελεσμάτων (18 συνολικά δείκτες, 11 εκροών
και 7 αποτελεσμάτων από τη Δυτική Ελλάδα, 16 συνολικά δείκτες, 9 εκροών και 7
αποτελεσμάτων από τη Πελοπόννησος και τέλος 20 συνολικά δείκτες, 12 εκροών και 8
αποτελεσμάτων για τα Ιόνια Νησιά). Δεν αναφέρεται κανένας δείκτης επιπτώσεων
3. Οι δείκτες καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81% της δημόσιας δαπάνης
του ΕΠ, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ως ικανοποιητικό με δεδομένο ότι οι δείκτες
καλύπτουν το σύνολο των Στρατηγικών και των Γενικών Στόχων της αναπτυξιακής
στρατηγικής και, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, αποτυπώνουν το περιεχόμενο τόσο του
ΕΠ συνολικά όσο και αυτό καθενός εκ των επιμέρους ΑΠ με αντιπροσωπευτικό και
ισορροπημένο τρόπο, έτσι ώστε να προσφέρουν ικανή ποσοτική βάση, με σαφείς και
μετρήσιμους ποσοτικοποιημένους στόχους, για την παρακολούθηση και την αξιολόγησή
του
4. Οι τιμές στόχου των επιλεγμένων δεικτών κρίνονται γενικά ως ορθές, ρεαλιστικές και
επιτεύξιμες, με δεδομένο ότι έχουν κατά κύριο λόγο στηριχθεί σε διεξοδική ανάλυση του
απολογιστικού μοναδιαίου κόστους αντίστοιχων παρεμβάσεων της προγραμματικής
περιόδου 2000-06, που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο κυρίως των ΠΕΠ
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων αλλά και άλλων τομεακών ΕΠ του
ΚΠΣ 2000-06.
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6.

Εξέταση των προτεινόμενων
διαδικασιών εφαρμογής

6.1.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

συστημάτων

/

Εισαγωγή

Εξετάζοντας το περιεχόμενο των διαφόρων ΚΠΣ, μπορεί να διαπιστωθούν σοβαρές
διαφοροποιήσεις, που έχουν σχέση με τους διαχειριστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς των
προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το Α' ΚΠΣ είχε μια σχετικά απλή αρχιτεκτονική
παρακολούθησης, χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις επίτευξης στόχων για την εκταμίευση των
κοινοτικών πόρων. Το Β' ΚΠΣ παρουσίασε ένα σχήμα διαχείρισης, που προεξήρχε η λεγόμενη
«εταιρική σχέση», δηλαδή το κράτος-μέλος όφειλε να έχει αποδεδειγμένα εξασφαλισμένους τους
δικούς του πόρους για τη χρηματοδότηση των έργων του. Το Γ' ΚΠΣ, απαιτoύσε την ύπαρξη των
πόρων του κράτους-μέλους και την εκταμίευση τους σε πρώτη φάση, αλλά εισήγαγε και νέες
ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του κάθε τομέα.
Επιπρόσθετα, διαμόρφωσε νέα χρηματοδοτικά σχήματα και όρους, και οικοδομήθηκε ένα Ενιαίο
Πληροφορικό Σύστημα, το «Εργόραμα», το οποίο συγκέντρωνε όλη τη διαδρομή υλοποίησης
όλων των έργων, με ιδιαίτερα λεπτομερειακή καταγραφή. Επιπλέον, τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί
στις ταχύτητες απορρόφησης των πόρων καθώς και ποσοτικούς στους ετήσιους ρυθμούς
απορρόφησης. Η μη ικανοποίηση των περιορισμών αυτών μπορεί να σήμαινε ακόμη και την
επιστροφή πόρων στην «ΕΕ». Έχοντας ως βάση εμπειρίας τις διατάξεις εφαρμογής των
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων διαμορφώθηκε το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό
πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013, το οποία έρχεται να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα και να
καλύψει τα κενά των προηγούμενων διατάξεων εφαρμογής.
Στο παρόν κεφάλαιο ο αξιολογητής αναλύει και εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα των
διαχειριστικών και εκτελεστικών μηχανισμών όπως αυτοί προβλέπονται στις νέες διατάξεις
εφαρμογής της περιόδου 2007-2013.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 περιέχει στις
Διατάξεις Εφαρμογής μεταξύ των άλλων λεπτομέρειες σχετικά με τον προσδιορισμό των
οργανισμών και των διαδικασιών για τα συστήματα εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης, τις
ρυθμίσεις συνεργασίας, τη δημοσιότητα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών
δεδομένων για την κάλυψη των απαιτήσεων πληρωμής, ελέγχου και αξιολόγησης. Η ποιότητα
αυτών των συστημάτων εφαρμογής είναι ουσιαστική για την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος. Σ' αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης πρέπει να
αξιολογήσει τις Διατάξεις Εφαρμογής που προτείνονται για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
αξιολόγηση του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την προγραμματική
περίοδο 2000 – 2006, να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους που θα εμποδίσουν την εφαρμογή
του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να υποβάλλει συστάσεις για τις προληπτικές ενέργειες.
Τα βασικά ζητήματα στην Ενότητα αυτή είναι τα ακόλουθα:
•

Η αξιολόγηση των διατάξεων εφαρμογής που προτείνονται για την διαχείριση, έλεγχο
και αξιολόγηση του προγράμματος.
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6.2.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

•

Η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και δυσχερειών στην εφαρμογή και συστάσεις για
βελτιώσεις / ελαχιστοποίηση κινδύνων.

•

Η αξιολόγηση της συμβολής της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και
παρακολούθησης.

Μηχανισμοί Εφαρμογής και βασικά πορίσματα προγραμματικής
περιόδου 2000 – 2006

Το θέμα των μηχανισμών εφαρμογής αποτέλεσε ένα μείζον ζήτημα για την διαρθρωτική
παρέμβαση του ΚΠΣ 2000 - 2006, κυρίως, λόγω:
− του αυξημένου μεγέθους και της φύσης της παρέμβασης,
− της πολύ μεγαλύτερης απαίτησης για ποιότητα και αποτελεσματικότητα,
− του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με την Ε.Ε.
Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000 –
2006 διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό ίσχυσαν τα ακόλουθα:
− Αποστασιοποίηση της Ε.Ε. από τις διαδικασίες προγραμματισμού και επιλογής έργων.
− Ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της Ε.Ε. και δυνατότητα επιβολής αυστηρών ποινών.
− Μεταφορά της ευθύνης στο Κράτος - Μέλος και υποχρέωση του να τηρεί συγκεκριμένες
διακριτές διαχειριστικές και ελεγκτικές διαδικασίες με θεσμοθετημένες ευθύνες των αρμοδίων
αρχών.
− Υπαρκτό τον κίνδυνο οριστικής πλέον απώλειας πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων στη
χρήση των πόρων.
Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής: 2000-2006 προβλεπόταν:
1. Σαφής διαχωρισμός λειτουργιών, αρμοδιοτήτων και οι ευθυνών των οργάνων που θα
υποστήριζαν το σύστημα διοίκησης.
2. Ένταξη των οργάνων διοίκησης στις λειτουργίες του κράτους λόγω των σημαντικών ευθυνών
που αναλάμβαναν, άλλα και λόγω του ότι εξυπηρετούσαν ευρύτερους στόχους για τον
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
3. Καθιέρωση ενιαίων και τυποποιημένων διαδικασιών για τη διαχείριση, τον έλεγχο, τις ροές
χρηματοδοτήσεων.
4. Μεταβολή της φιλοσοφίας και του πλαισίου των χρηματοδοτήσεων. Συγκεκριμένα,
προβλεπόταν ότι με την κατάργηση των ετήσιων προκαταβολών από την Ε.Ε. (πλην μιας
αρχικής προκαταβολής που δίδεται με την έγκριση του Προγράμματος), το Κράτος Μέλος
(προ)χρηματοδοτεί τα έργα με δική του ευθύνη. Η χρηματοδότηση από πλευράς Ε.Ε.
προβλεπόταν να γίνεται απολογιστικά, βάσει δεδηλωμένων και πιστοποιημένων δαπανών, (που
θα καταγράφονται στο ΟΠΣ “ΕΡΓΟΡΑΜΑ”) σε επίπεδο Νομικής Δέσμευσης (υποέργο).
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

5. Υιοθέτηση ενός πολυεπίπεδου συστήματος ελέγχων στο πλαίσιο λειτουργίας των
Διαχειριστικών Αρχών (πρωτοβάθμιος έλεγχος), της Αρχής Πληρωμής (δευτεροβάθμιος
έλεγχος) και του Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου (τριτοβάθμιος έλεγχος).
6. Καθιέρωση ενιαίου συστήματος αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης έργων στα Προγράμματα.
7. Καθιέρωση υποχρεωτικής μηχανοργάνωσης της διαδικασίας ένταξης, χρηματοδότησης,
παρακολούθησης και ελέγχου των δράσεων. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων με την Ε.Ε.
καθίσταται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις και τις πράξεις του
ΚΠΣ.
Τα κύρια όργανα του συστήματος διοίκησης του Γ’ ΚΠΣ ήταν:


Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ, η οποία είχε τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της
εφαρμογής του ΚΠΣ. Ιδίως ως σκοπό είχε την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του ΚΠΣ, καθώς και το συντονισμό του
προγραμματισμού και της εφαρμογής των ΕΠ / ΠΕΠ, καθώς και το συντονισμό των
διαχειριστικών αρχών τους.



Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αποτελούσαν Ειδικές
υπηρεσίες στους φορείς ευθύνης των Προγραμμάτων (Υπουργεία και Περιφέρειες) με κύρια
ευθύνη την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητα και κανονικότητας της διαχείρισης και της
εφαρμογής των Προγραμμάτων.



Αρχή Πληρωμής, η οποία αποτελούσε Ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομίας και είχε
ως αποστολή την εξασφάλιση των απρόσκοπτων χρηματοδοτικών ροών για τις παρεμβάσεις
του ΚΠΣ.



Επιτροπή Εξωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των
διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής των τελικών δικαιούχων και πράξεων. Η
αποστολή της ΕΔΕΛ συνίστατο στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), αναφορικά με το ΠΕΠ Δυτικής
Ελλάδας, για την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 ανέδειξε σειρά βασικών διαπιστώσεων10,
αναφορικά με την λειτουργία των μηχανισμών διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου.
Ειδικότερα:
•

Την άρτια λειτουργία της ΕΥΔ. Η ΕΥ.Δ. διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για ηλεκτρονική
παρακολούθηση του ΠΕΠ.. Η παρακολούθηση χαρακτηρίζεται από πληρότητα, με έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση.

•

Το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης του ΠΕΠ χαρακτηρίζεται από σχετικά ικανοποιητικό
βαθμό σαφήνειας, με μερικώς οροθετημένες αρμοδιότητες και διακριτούς ρόλους (ΕΥΔ,
Τελικών Δικαιούχων, Επ. Παρακολούθησης, Ε.Ε).

10

Ενδιάμεση Αξιολόγηση ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2003, EEO GROUP.
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

•

Η βελτίωση λειτουργίας του ΟΠΣ του ΥΠΟΙΟ συνέβαλε στην εύρυθμη παρακολούθηση και
αξιολόγηση του ΠΕΠ. Σημειώνεται ότι αρχικά είχε παρουσιαστεί πρόβλημα σημαντικής
χρονικής υστέρησης σχετικά με τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης.

•

Παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες από την από την παραλαβή της
αίτησης του ωφελούμενου μέχρι την αποπληρωμή του. Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως
στις σχετικά γραφειοκρατικές διαδικασίες που ορίζουν οι Κανονισμοί σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο.

•

Η επίδοση των μηχανισμών εφαρμογής κρίνεται ως ικανοποιητική ως προς το κανονιστικό
πλαίσιο και τις αυξημένες απαιτήσεις οικονομικής και χρονικής αποτελεσματικότητας. Σε
κάποιες περιπτώσεις η αποτελεσματικότητα κρίνεται μέτρια (ιδιαίτερα στην τακτική
ενημέρωση της πορείας του φυσικού-οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών από τους
Τελικούς Δικαιούχους). Οι βασικές αιτίες εστιάζονται στις ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό
(ποσοτική και ποιοτική), ενώ εκτιμάται ότι απαιτείται αντίστοιχη ενίσχυση σε υλικοτεχνική
υποδομή και πληροφοριακά συστήματα.
•
•

•

•

6.3.

Παρουσιάζεται σχετική επάρκεια αναφορικά με την μορφή που έχουν λάβει οι μηχανισμοί
εφαρμογής.
Η ταχύτητα λήψης των αποφάσεων κρίνεται ως σχετικά ικανοποιητική, επιδέχεται όμως
βελτίωσης. Ενδεικτικοί τρόποι για την επιτάχυνση των διαδικασιών αφορούν:
o Την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών.
o Την βελτίωση του συντονισμού από την κεντρική διοίκηση.
o Αλλαγή νοοτροπίας στο όργανο του δημοκρατικού προγραμματισμού.
o Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
o Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης.
o Τον περιορισμό της πολιτικής παρέμβασης.
o Την ουσιαστική ενεργοποίηση των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας χαρακτηρίζονται τόσο οι αρμοδιότητες όσο και τα
καθήκοντα των εμπλεκόμενων φορέων στις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης
(διαδικασία συντονισμού, διαβούλευση με ΕΕ κλπ).
Αναφορικά με τον βαθμό προσαρμογής των φορέων στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, η
επίδοση της ΕΥΔ αξιολογείται ως ικανοποιητική, ενώ οι Τελικοί Δικαιούχοι
αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων τα οποία εστιάζονται:
o στην ελλιπή γνώση των διαρθρωτικών κανονισμών,
o στην έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, και
o στην έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής.

Το προτεινόμενο σύστημα και διαδικασίες υλοποίησης, ελέγχου και
αξιολόγησης του ΕΠ

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα
άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) ορίζονται οι φορείς οι οποίοι θα
αναλάβουν την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007 – 2013
είναι οι ακόλουθοι:
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η διαχειριστική αρχή,
η αρχή πιστοποίησης,
η αρχή ελέγχου,
φορέας υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώμης του άρθρου 71(2),
φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωμών από την Επιτροπή ΕΕ,
φορέας/εις υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους,
η Επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ,

ενώ προσδιορίζονται και οι ενδιάμεσοι φορείς που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείρισή του.
Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων με την απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται με νόμο, ενώ για την
εφαρμογή των αρμοδιοτήτων τους θα εκδοθούν επί μέρους κανονιστικές πράξεις.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην
διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εφαρμογής για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013
προβλέπονται:
1. Η εθνική αρχή συντονισμού, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού του προγραμματισμού
και της εφαρμογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών
αρχών, καθώς και μια σειρά επιμέρους οργάνων συντονισμού (στον τομέα περιβάλλοντος,
υγείας κα).
2. Μια κοινή διαχειριστική αρχή για τα 5 ΠΕΠ και μια διαχειριστική αρχή για κάθε τομεακό
πρόγραμμα.
3. Η Αρχή Πιστοποίησης (ΕΥΔ Πληρωμής του ΚΠΣ), με στόχο την πιστοποίηση των
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών.
4. Η Αρχή ελέγχου (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ΕΔΕΛ) για την επαλήθευση της
αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΕ των ΕΠ.
5. Η δυνατότητα «πρόσληψης» ενδιάμεσου φορέα / ων για την ανάληψη τμήματος των
αρμοδιοτήτων / λειτουργιών της ΕΥΔ των ΠΕΠ.
6. Η Διυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραμμάτων (ΔΕΠ), έργο της οποίας είναι ο
συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και τη
μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.
7. Μια Επιτροπή Παρακολούθησης για κάθε ένα ΕΠ με με αποστολή την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
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8. Χρηματοδότηση για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα του ΠΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής
Υποστήριξης Εφαρμογής (άρθρο 46 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006).
9. Η κατάλληλη αναπροσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).
10. Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΠΕΠ.
11. Η ενίσχυση της ισότητα των δύο φύλων και η αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια
υλοποίησης του ΠΕΠ:
12. Η ενίσχυση της διοικητική αποτελεσματικότητα των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων)
συγχρηματοδοτούμενων έργων, με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής
επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.
Οι βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 εστιάζονται
στα ακόλουθα:
Αναφορικά με την διαχείριση του προγράμματος (άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006)
προβλέπεται κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, μέσω της εθνικής αρχής
συντονισμού, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού του προγραμματισμού και της εφαρμογής
των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών, με στόχο την
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής τους. Ως εθνική αρχή
συντονισμού λειτουργεί η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής
Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία
υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της
αρχής γίνεται μέσω των ειδικών υπηρεσιών: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» και «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων». Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ της Διαχειριστικής
Αρχής του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και της εθνικής αρχής συντονισμού δημιουργείται ένα δίκτυο με
στόχο τη στενή συνεργασία, την άμεση ενημέρωση και τη μεταφορά καλών πρακτικών που
αναπτύσσονται.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τη διαχείριση του συγκεκριμένου ΕΠ οι υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης θα μετατραπούν σε Ενδιάμεσο Φορέα και θα υπάρχει μία κεντρική Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης για όλα τα ΠΕΠ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από όλες τις αρμοδιότητες, που έως
σήμερα είχαν οι ΕΥΔ των τριών Περιφερειών, δεν θα έχουν πλέον την αρμοδιότητα της έγκρισης
πράξεων.
Αναφορικά με την διαχείριση χρηματοροών του προγράμματος (άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006), η λειτουργία Αρχής Πιστοποίησης αποτελεί ένα νέο στοιχείο για τα συστήματα και τις
διαδικασίες εφαρμογής, που καλύπτει τις αρμοδιότητες της αρχής πληρωμής της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου. Η Αρχή Πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των
καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο
άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1198/2006. Ως αρχή πιστοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν.1083/2006 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή
Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, η οποία υπάγεται
στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
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Αναφορικά με την διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος (άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ)
1083/06) προβλέπεται διεύρυνση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και ενίσχυση του
ρόλου της.
Η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης του ΠΕΠ θα ασκείται διαδοχικά από τους Γενικούς
Γραμματείς των διοικητικών περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το πρόγραμμα για διάστημα
ενός έτους με τη συνπροεδρία του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ.
Αναφορικά με την διαδικασία εξωτερικού ελέγχου του προγράμματος (άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006) ορίζεται η αρχή ελέγχου, που έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Ως αρχή ελέγχου,
για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠ), ορίζεται η Επιτροπή
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), η οποία είναι επταμελής και είναι ανεξάρτητη από τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και την αρχή πιστοποίησης.
Αναφορικά με την αξιολόγηση του προγράμματος (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006)
προβλέπονται αξιολογήσεις επιχειρησιακής (όπως η ενδιάμεση) και στρατηγικής (εκ των υστέρων)
φύσεως, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική
κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική
περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Σχήμα 6-1: Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΕΠ
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6.4.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Αξιολόγηση των διατάξεων εφαρμογής που προτείνονται για την
διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση των προγραμμάτων

Η ποιότητα των συστημάτων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου αξιολογείτε με βάση:
• τη σαφήνεια των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων αφενός και των
διαδικασιών διαβούλευσης αφετέρου
• τους μηχανισμούς ελέγχου / παρακολούθησης
• τις διαδικασίες για την επιλογή των έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι των
προγραμμάτων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο
• τη συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της παρακολούθησης και της
υλοποίησης.

6.5.
6.5.1.

Συνθετική Αξιολόγηση – Συμπεράσματα
Σαφήνεια των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα
άρθρα 58 έως 62, ως βασικοί διαχειριστικοί φορείς για το ΠΕΠ ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η
αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάμεσοι φορείς που θα
χρησιμοποιηθούν για τη διαχείρισή του. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων με την απαραίτητη
διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων
καθορίζονται με νόμο, ενώ για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων τους θα εκδοθούν επί μέρους
κανονιστικές πράξεις. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής
και φορέα στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Στη νέα προγραμματική περίοδο (2007-2013) για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και για τα
υπόλοιπα ΠΕΠ προβλέπεται μόνο μία Διαχειριστική Αρχή στο ΥΠΟΙΟ (αντίθετα με την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο που υπήρχε μία ανά τομεακό και επιχειρησιακό), η οποία θα
έχει συντονιστικό κυρίως ρόλο αξιοποιώντας τις δυνατότητες εκχώρησης που απορρέουν από τους
κανονισμούς. Συγκεκριμένα, η διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων
ασκείται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων η οποία συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και υπάγεται στο
Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης με εκχώρηση
αρμοδιότητων της Διαχειριστικής Αρχής να εκχωρούνται σε αυτούς. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να
ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την
άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής επιχειρησιακού προγράμματος σε
σχέση με δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της. Στο πλαίσιο
του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ορίζονται οι επιμέρους ειδικές
υπηρεσίες διαχείρισης του ΠΕΠ κατά το Γ’ ΚΠΣ.
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Οι αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους ενδιάμεσους
φορείς διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Γ ΚΠΣ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ αφορούν:
− τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που
εφαρμόζονται στο ΠΕΠ καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.
− την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και
της πραγματικής πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες
πράξεις καθώς και της συμμόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
− τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών
για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ καθώς και της συλλογής και καταχώρησης στο ΟΠΣ
των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση.
− τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για
όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών
κανόνων.
− τον καθορισμό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με
τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς
διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού.
− τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας που
ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
− την παροχή, στην Επιτροπή, πληροφοριών προκειμένου να αξιολογήσει τα μεγάλα έργα και να
προσδιορίσει τη συνδρομή των Ταμείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
Για δράσεις υποδομών, προμηθειών και υπηρεσιών εθνικής εμβέλειας που θα υλοποιηθούν στα
πλαίσια του ΠΕΠ προβλέπεται να οριστούν ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, ειδικές υπηρεσίες
διαχείρισης τομεακών ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης
ΕΠ του Γ΄ΚΠΣ (στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές δεν ασκούν διαχείριση σε ΕΠ της
περιόδου 2007-2013), ή άλλες αρμόδιες αρχές. Επίσης προβλέπεται να οριστούν ενδιάμεσοι φορείς
διαχείρισης σε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και πρόσθετοι ενδιάμεσοι φορείς
διαχείρισης στα ΠΕΠ (π.χ. δράσεις κρατικών ενισχύσεων).

6.5.2.

Αξιολόγηση μηχανισμού ελέγχου / παρακολούθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ. Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 μηνών
από την ημερομηνία κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ. Η σύνθεση
της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής,
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος. Στη σύνθεση της
επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και
γυναικών.
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O πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την σύνθεση/εκπροσώπηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Από την εξέταση του Πίνακα διαφαίνεται τόσο η
εκπροσώπηση του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται στους τομείς εφαρμογής του
Προγράμματος, όσο και τα έντονα στοιχεία περιφερειακότητας.

Πίνακας 6-1: Εκπροσώπηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1.
2.
3.
4.
5.

Ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισμού
Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (με ρόλο παρατηρητή)
Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ, Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων
κρατικών αρχών
6. Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα κρατικών ενισχύσεων,
απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας και καινοτομίας, δημόσιας διοίκησης, κλπ.
7. Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
8. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας κτλ.)
9. Εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων (ΟΚΕ)
10. Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες
συνεισφέρουν στο ΠΕΠ (με συμβουλευτικό ρόλο).
11. Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ λειτουργεί με βάση εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στο
πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία με τη
διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής
που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006. Η επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ έχει
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Σύμφωνα, με τις προβλεπόμενες διατάξεις εφαρμογής προβλέπεται διεύρυνση της σύνθεσης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ και ενίσχυση του ρόλου της μέσω:
•

Δικτύωσης των μελών για την άμεση και συχνή επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή

•

Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω συνοπτικής αναφοράς, σχετικά με την
πρόοδο του προγράμματος και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες (π.χ. ενεργοποίηση δράσεων)

•

Έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του
προγράμματος

•

Έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής
Παρακολούθησης

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΠΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος,
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κυρίως με βάση τους δείκτες (χρηματοοικονομικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων) που
έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΠΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1, περ.
(γ) του ίδιου κανονισμού.

6.5.3.

Αξιολόγηση διαδικασιών για την επιλογή των έργων / πράξεων και τελικών
δικαιούχων

Με βάση το νέο πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης και διοίκησης των διαρθρωτικών ταμείων η
διαδικασία επιλογής και ένταξης των πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα με σημείο
εκκίνησης την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των κριτηρίων ένταξης από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των διατάξεων εφαρμογής η Διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ εφαρμόζει
διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο ΠΕΠ, με βάση τα
κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό
η διαχειριστική αρχή θα μεριμνά και για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών
πληροφοριών, καθώς όπως παρατηρήθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο υπάρχει
ελλιπής ενημέρωση και “εκπαίδευση” των τελικών δικαιούχων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους
και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στην έλλειψη στελεχιακού δυναμικού.
Επιπρόσθετα, με τις προβλεπόμενες διατάξεις εφαρμογής αναμένεται ενίσχυση της διοικητικής
αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ καθώς προβλέπεται θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειάς των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων,
πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ειδική
διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι
διαδικασίες και οι αρμόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης και για ειδικές κατηγορίες έργων και ιδίως
για τα συνεχιζόμενα από το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων
επιβεβαιώνεται από την διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ σύμφωνα με οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισμού. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται και το νομικό κενό αξιολόγησης της διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων για τα έργα γέφυρες του ΠΕΠ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις εφαρμογής μειώνονται οι
πιθανότητες καθυστερημένων και ανολοκλήρωτων έργων καθώς σε περίπτωση δικαιούχων για
τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης
δύναται να μεταβιβαστεί με προγραμματική συμφωνία των δύο μερών στην αρχή στην οποία
υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή ανώνυμη εταιρεία του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων.
Αναφορικά με το ΠΕΠ, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιλογή πράξεων και
τελικών δικαιούχων αναμένεται:
•

βελτίωση της ποιότητας διαχείρισης και υλοποίησης έργων (νομότυπα, έγκαιρα, στην
ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα και στην καλύτερη τιμή),
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•

ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των
δικαιούχων,

•

δυνατότητα διαρκούς βελτίωσης της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων με
συντονισμένες ενέργειες εφαρμογής προγράμματος υποστήριξής τους,

•

δυνατότητα εφαρμογής των κριτηρίων σε χρόνους συμβατούς με τις απαιτήσεις της νέας
προγραμματικής περιόδου.

6.5.4.

Συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και
παρακολούθησης

Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων των
Ταμείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο μεταξύ της Επιτροπής και του
κράτους μέλους, όσο και μεταξύ του κράτους μέλους και των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Στο
πλαίσιο του ΠΕΠ η εταιρική σχέση διασφαλίζεται σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΠΕΠ με
μέτρα όπως
(i)

Η εφαρμογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού με στόχο
τη διαμόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των
περιφερειών της χώρας, μέσω γόνιμου και αποτελεσματικού διαλόγου με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Ήδη το ΠΕΠ έχει τεθεί σε διαδικασία δημόσια διαβούλευσης, με
την κατάρτιση του να έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις απόψεις των ενδιαφερομένων
φορέων.

(ii)

Η ενεργός εμπλοκή των εταίρων ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο στα διάφορα στάδια
προγραμματισμού του ΠΕΠ, καθώς και στην εξειδίκευση του προγραμματισμού.

(iii)

Η εκπροσώπηση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών μη
κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού στη σύνθεση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για την
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, όπου
αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί με τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος
φορείς.

Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΠΕΠ λαμβάνει υπόψη τους
κάτωθι παράγοντες:
9 βαθμό της συνεισφοράς των Ταμείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι,
9 την εμπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τομείς που εστιάζει το ΠΕΠ,
9 την ανάγκη προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιμης
ανάπτυξης του τομέα της .
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Η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να προσφέρει
την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους μέλους και υλοποιείται μέσω
της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο
κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.

6.5.5.

Αξιολόγηση της επάρκειας των προτεινόμενων μηχανισμών εφαρμογής

Με βάση όλα τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι τα προτεινόμενα συστήματα και διαδικασίες
υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του ΕΠ Δυτική Ελλάδα,
Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος 2007-13 χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν από επάρκεια και, εφόσον
τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καταγράφονται στα συμπεράσματα που ακολουθούν,
αναμένεται να αποτελέσουν ικανή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ και την επίτευξη
των στόχων του μέσα σα χρονικά περιθώρια της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Η
διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται με την μορφή ανακεφαλαιωτικού πίνακα όπως ακολουθεί.

Πίνακας 6-2: Αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων μηχανισμών εφαρμογής του
ΕΠ
Πεδία Ανάλυσης

Βαθμός
Επάρκειας

Καταλληλότητα των μηχανισμών υλοποίησης του ΕΠ

4

Καταλληλότητα του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης του ΕΠ

4

Καταλληλότητα του συστήματος ελέγχου

5

Επάρκεια των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης

5

Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης

5

Συμβατότητα των συστημάτων υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και
αξιολόγησης του ΕΠ με τα αντίστοιχα συστήματα του ΕΣΠΑ και υποστήριξη από αυτά

5

Βαθμός: 1=Καθόλου ικανοποιητική – 5=Πολύ ικανοποιητική

6.6. Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και δυσχερειών στην εφαρμογή
Σύμφωνα με την προϋπάρχουσα εμπειρία οι πιθανοί κίνδυνοι και δυσχέρειες στην εφαρμογή των
προτεινόμενων συστημάτων / διαδικασιών εφαρμογής εστιάζονται στα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•

Στην καθυστερημένη σύσταση και ενεργοποίηση των προβλεπόμενων νέων φορέων.
Στην καθυστερημένη ενεργοποίηση του ΟΠΣ.
Στην καθυστερημένη έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών εγκυκλίων, ΚΥΑ, ΥΑ,
κλπ.
Στην στελέχωση των Τελικών Δικαιούχων.
Σε θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαισίου (περιβαλλοντικές άδειες, κλπ).
Στην σε αρκετές περιπτώσεις ύπαρξη γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα την
δημιουργία καθυστερήσεων και επικαλύψεων.
Στην ποιότητα της εταιρικής σχέσης η οποία επηρεάζεται από τα εξής:
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−
−
−
−

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης
Καθυστέρηση στην αποστολή του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης
Ελλιπής Πληροφόρηση

Συνοψίζοντας, τα κύρια μειονεκτήματα του διαχειριστικού και ελεγκτικού μηχανισμού του Γ’
ΚΠΣ ήταν τα ακόλουθα:
− Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός φορέων υλοποίησης (Τελικών Δικαιούχων)
− Γραφειοκρατικό και μεγάλης διασποράς ΣΔΕ
− Μεγάλος αριθμός Διαχειριστικών Αρχών
Στα πλαίσια των νέων διατάξεων εφαρμογής λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω μειονεκτήματα
όπως φαίνεται και στo παρακάτω Σχήμα.

Σχήμα 6-2: Κύρια μειονεκτήματα ΣΔΕ 2000-2006 και τρόποι αντιμετώπισης από ΣΔΕ 2007-2013
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6.7.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Συμπεράσματα αξιολόγησης μηχανισμών εφαρμογής

Η αξιολόγηση του της καταλληλότητας των προτεινόμενων συστημάτων και μηχανισμών
υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας,
Ιόνιων Νησιών και Πελοποννήσου 2007-13 ανέδειξε τα ακόλουθα συμπεράσματα:
− Το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας προσομοιάζει σε
μεγάλο βαθμό με το αντίστοιχο πλαίσιο της περιόδου 2000-2006, με κύρια χαρακτηριστικά
του την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, τις διευρυμένες και αυστηρότερες
ελεγκτικές και δημοσιονομικές διαδικασίες, την απαίτηση ύπαρξης πιστοποιημένων
συστημάτων και μηχανισμών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου, την αυστηρότητα
του προγραμματισμού, την δημοσιονομική αυστηρότητα και τον αυστηρότερο έλεγχο της
τήρησης της αρχής της προσθετικότητας.
− Μία σημαντική διαφορά είναι ότι οι υφιστάμενες ΕΥΔ τω ν τριών ΠΕΠ θα μεταλλαχθούν σε
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και θα υπάρχει μία κεντρική Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
στο Υπουργείο Οικονομίας
− Ως προς την καταλληλότητα των νέων διατάξεων εφαρμογής για την αντιμετώπιση των
μειονεκτημάτων των ΣΔΕ της περιόδου 2000-2006 διαπιστώνεται ο υψηλός βαθμός
καταλληλότητας, καθώς προβλέπονται ρυθμίσεις για την μείωση: (i) του μεγάλου αριθμού των
τελικών δικαιούχων, (ii) των γραφειοκρατικών μηχανισμών και της διασποράς του ΣΔΕ και
του (iii) αριθμού των Διαχειριστικών Αρχών.
− Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται υψηλός βαθμός κάλυψης τόσο των αδυναμιών των
προηγούμενων διατάξεων εφαρμογής όσο και των απαιτήσεων των νέων κανονισμών.
− Επιχειρείται ορθολογικοποίηση της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των μηχανισμών, με
επιμερισμό και σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων τους και με κεντρικό, σαφή και
αυστηρό συντονισμό. Παράλληλα με την πρόβλεψη ύπαρξης ενδιάμεσων φορέων σε επίπεδο
διοικητικής περιφέρειας και σε σχέση με την εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της
Διαχειριστικής Αρχής, επιτυγχάνεται η αποκέντρωση του συστήματος διαχείρισης. Εξαίρεση
αποτελούν οι τρεις ενδιάμεσοι φορείς σε κεντρικό επίπεδο για πράξεις αρμοδιότητας
αντίστοιχα των Υπουργείων: i) Μεταφορών και Επικοινωνιών, ii) Ανάπτυξης, καθώς επίσης
και του ενδιάμεσου φορέα για πράξεις «ψηφιακής σύγκλισης», από τη λειτουργία των οποίων
εξαρτάται κατά ένα βαθμό η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος.
− β) Η διάρθρωση αυτή των μηχανισμών, αν συνοδεύεται και με αυστηρή τυποποίηση των
διαδικασιών σε όλο το φάσμα υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου, θα
δημιουργήσει τις συνθήκες μικρότερης επιβάρυνσης των συστημάτων, με θετικά
αποτελέσματα στην αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του Προγράμματος,
εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την κανονικότητα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
− Η δυνατότητα που διαφαίνεται και αφορά στη σύνδεση του υπάρχοντος συστήματος
εφαρμογής με το νέο, δημιουργεί θετικές προοπτικές έγκαιρης ενεργοποίησης του νέου, αν και
πρέπει να ληφθεί υπόψη η, για δύο έτη ακόμη, «υπερφόρτωση» του υπάρχοντος συστήματος
από την υλοποίηση του Προγράμματος της περιόδου 2000-2006.
− Όσον αφορά στις ειδικές υπηρεσίες συντονισμού, αντίστοιχα για έργα / πράξεις Πολιτισμού,
Υγείας – Πρόνοιας και για έργα Περιβάλλοντος, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Προγράμματος, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους και η
προστιθέμενη αξία τους θα εξαρτηθεί από το βαθμό παρέμβασής τους στην υλοποίηση των
αντίστοιχων πράξεων του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, εφ’ όσον η παρεμβολή τους
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−

−

−

−

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

εστιάζεται σε θέματα πολιτικής και ως εκ τούτου σχεδιασμού σε σχέση με τις Εθνικές
Τομεακές Πολιτικές, όπως αυτές εκφράζονται σε περιφερειακό επίπεδο, τότε πέραν της
αναγκαιότητάς τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μέσα / εργαλεία επιτάχυνσης του
ορθολογικού σχεδιασμού και Προγραμματισμού των αντίστοιχων έργων στις τρεις
Περιφέρειες.
Στην περίπτωση όμως που αυτές οι υπηρεσίες θα έχουν αρμοδιότητα στον τρόπο και
διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης αυτών των πράξεων, ενυπάρχει ο κίνδυνος
καθυστερήσεων ή / και παρεμπόδισης της υλοποίησης ενός σημαντικού μέρους του
Περιφερειακού Προγράμματος, εφ’ όσον δεν λειτουργήσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέσω της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος, εξασφαλίζεται η λειτουργία της εταιρικής σχέσης με την εκπροσώπηση των
τοπικών κοινωνικών εταίρων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν είναι όμως σαφής η
εκπροσώπηση οργανώσεων / φορέων για την ισότητα των δύο φύλων και των κοινωνικά
ευπαθών ομάδων πληθυσμού, εκτός και αν τέτοιοι φορείς συμπεριλαμβάνονται στις
προβλεπόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Πέραν δε της νέας διάστασης της εταιρικής σχέσης, έτσι όπως εκφράζεται στη σύνθεση και
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σε σχέση με εκείνες του Κράτους-Μέλους ή / και της Περιφέρειας, δημιουργούν
τις προϋποθέσεις βελτιστοποίησης της ποιότητας της υλοποίησης και παρακολούθησης.
Παράλληλα, η περίπτωση εφαρμογής δράσεων με το σύστημα των Global Grants και με
δεδομένη τη συμμετοχή σε αυτά των τοπικών φορέων, ενδυναμώνει την εταιρική σχέση στην
εφαρμογή του Προγράμματος.
Μία άλλη θετική παράμετρος στα περιγραφόμενα συστήματα και διαδικασίες εφαρμογής του
Προγράμματος, είναι η πρόβλεψη για την εκ των προτέρων εξασφάλιση διαχειριστικής
επάρκειας των δικαιούχων, διαδικασία η οποία θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού τους, με
παράλληλη ενδυνάμωση και εξειδίκευση της ικανότητάς τους σε σχέση με τις αυξημένες
υπευθυνότητές τους.
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7.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Παράρτημα
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7.1.1.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες συνάφειας αναγκών και Αξόνων Προτεραιότητας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 1: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

1

1

ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων
ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας
ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας
βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

1
1

1

2

1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Δύσκολη προσπελασιμότητα
ορεινών περιοχών

φυσικού
δικτύου

2

6

10%

1

1

2

3%

1

1

2

3%

2

2

8

13%

5

8%

2

4

6%

2

2

3%

4

6%

1

2

1
2

Έλλειψη
αερίου.

2

Μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών
Βελτίωση της ασφάλειας
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
(συνθήκες διακίνησης, πληροφόρησης)

Έλλειψη πλήρους πολιτικού
αεροδρομίου, κλειστών
αυτοκινητόδρομων και
σύγχρονου σιδηροδρομικού
δικτύου

Διάβρωση εδαφών / απώλεια
εδαφικού καλύμματος λόγω
αποδάσωσης, υπερβόσκησης.

Έλλειψη οργανωμένων ΧΥΤΑ
και υποδομής διαχείρισης
απορριμμάτων

Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες σε υποδομές
υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής &

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσμάτων των
ερευνητικών προγραμμάτων

Χαμηλή παραγωγικότητα
εργασίας

Χαμηλό κ.κ.ΑΕΠ.

Υψηλά ποσοστά απασχόλησης
στον αγροτικό τομέα.

Στόχοι ΑΠ
Αναβάθμιση και συμπλήρωση των
δικτύων
μεταφορών
και
των
μεταφορικών υπηρεσιών

Χαμηλά ποσοστά
απασχόλησης και υψηλά
ποσοστά ανεργίας.

ΑΠ ΠΔΕ

Πληθυσμιακή
αποδυνάμωση της υπαίθρου.

Διαπιστωμένες Ανάγκες - Αδυναμίες

Συμβολή στόχου σε ανάγκες

Πίνακας 7-1: Μήτρα Συνάφειας Αναγκών και Αξόνων Προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1

2

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

1

1

1

3

5%

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

1

1

1

3

5%
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ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής

ΑΠ ΠΔΕ
Στόχοι ΑΠ

ισότητα των φύλων

Σύνολο

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ
1

αναβάθμιση ποιότητας ζωής
2

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου
1

προώθηση τουρισμού
1

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού
1

μείωση της ανεργίας
1

1
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2

1
2

προστασία περιβάλλοντος
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δικτύου

φυσικού

1

1

2

16%
1

0%
10%
0%
16%
6%
22%
5%
6%
10%
0%
10%

10
0
6
0
10
4
14
3
4
6
0
6

Διαπιστωμένες Ανάγκες - Αδυναμίες

1

63

Συμβολή στόχου σε ανάγκες

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Δύσκολη προσπελασιμότητα
ορεινών περιοχών

Έλλειψη
αερίου.

Έλλειψη πλήρους πολιτικού
αεροδρομίου, κλειστών
αυτοκινητόδρομων και
σύγχρονου σιδηροδρομικού
δικτύου

Διάβρωση εδαφών / απώλεια
εδαφικού καλύμματος λόγω
αποδάσωσης, υπερβόσκησης.

Έλλειψη οργανωμένων ΧΥΤΑ
και υποδομής διαχείρισης
απορριμμάτων

Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες σε υποδομές
υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής &

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσμάτων των
ερευνητικών προγραμμάτων

Χαμηλή παραγωγικότητα
εργασίας

Υψηλά ποσοστά απασχόλησης
στον αγροτικό τομέα.

Χαμηλά ποσοστά
απασχόλησης και υψηλά
ποσοστά ανεργίας.

Χαμηλό κ.κ.ΑΕΠ.

Πληθυσμιακή
αποδυνάμωση της υπαίθρου.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

5
8%

1
1
6
10%

2
2
4
6%

1
2%

2
3%

4
6%

1
2%

2%

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 2: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Στόχοι ΑΠ
βελτίωση και επέκταση
του Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και επέκταση
του επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού δικτύου
αναβάθμιση /
επέκταση των βασικών
λιμενικών υποδομών
Ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στη
παραγωγική
διαδικασία
2

Εκσυγχρονισμός της
παραγωγικής και
διοικητικής λειτουργίας
των επιχειρήσεων
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1

Συμβολή στόχου στις διαπιστωμένες
ανάγκες

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση των
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης

Έξοδος εργατικού δυναμικού από τον
αγροτικό τομέα

Διαρθρωτικά προβλήματα αγορά εργασίας

Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα αστικά
και ημιαστικά κέντρα

Ελλείψεις στον χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό

Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα

Ελλείψεις σε υποδομές προστασίας
περιβάλλοντος

Ελλείψεις σε λιμενικές υποδομές

Ελλείψεις σε σιδηροδρομικές μεταφορές

Χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών τουριστικού επιχειρηματικού ιστού

Μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους

Έλλειψη βασικών τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών στον αγροτικό χώρο

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης- εξειδίκευσης
του αγροτικού εργατικού δυναμικού σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες

Υψηλός δείκτης γήρανσης

Χαμηλός βαθμού διασύνδεσης
παραγωγικών τομέων

Χαμηλή χρήση ΤΠΕ

Χαμηλή παραγωγικότητα αγροτικού τομέα

Υποαπασχόληση πρωτογενή τομέα

Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-2: Μήτρα Συνάφειας Αναγκών και Αξόνων Προτεραιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

0
0%

0
0%

2
8%

5
21%

2
8%

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής

Στόχοι ΑΠ

ΣΥΝΟΛΑ
Βελτίωση των
συνθηκών προστασίας
του φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος
Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών
Διαφοροποίηση του
αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας
1
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2

1

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας
διοίκησης της
Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

1

2

1

0%
0%
0%
0%
0%
8%
8%
8%
2

##
13%
0%
8%
4%
##
0%
0%
4%
0%
13%

0
0
0
2
0
2
2
2
3
3
0
2
1
3
0
0
1
0
3

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση των
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης

Έξοδος εργατικού δυναμικού από τον
αγροτικό τομέα

Διαρθρωτικά προβλήματα αγορά εργασίας

Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα αστικά
και ημιαστικά κέντρα

Συμβολή στόχου στις διαπιστωμένες
ανάγκες

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

1

Ελλείψεις στον χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό

Υποβάθμιση υδροφόρου ορίζοντα

Ελλείψεις σε υποδομές προστασίας
περιβάλλοντος

Ελλείψεις σε λιμενικές υποδομές

Ελλείψεις σε σιδηροδρομικές μεταφορές

Χαμηλή ποιότητα τουριστικών υποδομών τουριστικού επιχειρηματικού ιστού

Μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους

Έλλειψη βασικών τεχνικών και κοινωνικών
υποδομών στον αγροτικό χώρο

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης- εξειδίκευσης
του αγροτικού εργατικού δυναμικού σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες

Υψηλός δείκτης γήρανσης

Χαμηλός βαθμού διασύνδεσης
παραγωγικών τομέων

Χαμηλή χρήση ΤΠΕ

Χαμηλή παραγωγικότητα αγροτικού τομέα

Υποαπασχόληση πρωτογενή τομέα

Χαμηλό επιχειρηματικό πνεύμα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

2
8%

5
21%

5
21%

24

3
13%

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι

Στόχοι ΑΠ
αναβάθμιση και
συμπλήρωση των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών
δημιουργία συνθηκών
ασφάλειας και
συστημάτων
διαχείρισης της
κυκλοφορίας
ενίσχυση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας για
προώθηση
εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
2
2
2
6
18%

2
1
2
5
15%

4
12%

2
2
6%

2
2
6%

2
6%
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2

1

1

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Συμβολή στόχου στις ανάγκες

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η εποχικότητα της αγοράς
εργασία

Σημαντική υστέρηση του
επιπέδου εκπαίδευσης του
τοπικού πληθυσμού σε
σχέση με το εθνικό πρότυπο,

Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.
αντιμετωπίζουν σε
υπερθετικό βαθμό τα
προβλήματα που
απορρέουν από τη
νησιωτικότητα

Οι γενικότερες συνθήκες
απομόνωσης που
απορρέουν από τη
νησιωτική δομή της ΠΙΝ

Αυξημένα προβλήματα
κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων
αστικών κέντρων

ενίσχυση των
επιχειρήσεων για τη
χρήση νέων
τεχνολογιών
ενθάρρυνση χρήσης
καινοτόμων πρακτικών
στη επιχειρηματική
δραστηριότητα
Ο εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για την
υποστήριξη της
χωρικής συνοχής
Προβληματική ακτοπλοϊκή
και χερσαία «εσωτερική»
συγκοινωνιακή σύνδεση.

1

Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις
σε βασικές τεχνικές και
κοινωνικές υποδομές.

Επιβάρυνση τελικού
κόστους προϊόντων λόγω
αυξημένου μεταφορικού
κόστους.

Εξάντληση ορίων μαζικού
τουρισμού

Μικρό μέγεθος
«εσωτερικής» αγοράς για τις
πέραν του τουρισμού
οικονομικές δραστηριότητες

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-3: Μήτρα Συνάφειας Αναγκών και Αξόνων Προτεραιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι

ΣΥΝΟΛΑ
Στόχοι ΑΠ
δημιουργία
περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής βάσης για
την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού
συστήματος

Προώθηση της
προστασίας του
φυσικού κυρίως
περιβάλλοντος

Ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των
κοινωνικών υποδομών
βελτίωση της
διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων
παρεμβάσεις
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
υποστήριξη χωρικής
συνοχής
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2

1
1

1
1

Προώθηση του
χωρικού σχεδιασμού

2

2

2

0%
12%
0%
24%
9%
12%
18%
3%
15%
6%

0
4
0
8
3
4
6
1
5
2

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

33

Συμβολή στόχου στις ανάγκες

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η εποχικότητα της αγοράς
εργασία

Σημαντική υστέρηση του
επιπέδου εκπαίδευσης του
τοπικού πληθυσμού σε
σχέση με το εθνικό πρότυπο,

Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.
αντιμετωπίζουν σε
υπερθετικό βαθμό τα
προβλήματα που
απορρέουν από τη
νησιωτικότητα

Οι γενικότερες συνθήκες
απομόνωσης που
απορρέουν από τη
νησιωτική δομή της ΠΙΝ

Αυξημένα προβλήματα
κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων
αστικών κέντρων

Προβληματική ακτοπλοϊκή
και χερσαία «εσωτερική»
συγκοινωνιακή σύνδεση.

Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις
σε βασικές τεχνικές και
κοινωνικές υποδομές.

Επιβάρυνση τελικού
κόστους προϊόντων λόγω
αυξημένου μεταφορικού
κόστους.

Εξάντληση ορίων μαζικού
τουρισμού

Μικρό μέγεθος
«εσωτερικής» αγοράς για τις
πέραν του τουρισμού
οικονομικές δραστηριότητες

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

2
6%

0
0%

2
6%

4
12%

2
6%

2
6%

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

7.1.2.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες εσωτερικής συνοχής προγράμματος

Πίνακας 7-4: Πίνακας εσωτερικής συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2

2
2

2

1

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου

N-

Cs+

Cs-

-1

1

8

-1

5

1

0,8

-0,5

1

9

0

6

0

0,75

1

7

0

4

0

0,88

1

7

0

6

0

0,58

14

0

10

0

0,7

2

1
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1

ισότητα των φύλων

N+

μείωση της ανεργίας

S-
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άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

S+

1

2

1

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών
β
η ης
η ς ζ ής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων
χ η ης ρ γ γής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

βελτίωση της ασφάλειας
η
ξ ηρ η ης
(συνθήκες διακίνησης,
πληροφόρησης)
2

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής

προώθηση τουρισμού

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των
δικτύων μεταφορών
και των
μεταφορικών
υπηρεσιών
μείωση του κόστους
μεταφοράς
προσώπων και
αγαθών
βελτίωση της
ασφάλειας
βελτίωση του
επιπέδου
εξυπηρέτησης
(συνθήκες
διακίνησης,
πληροφόρησης)
ίδρυση νέων και
ενίσχυση
υφιστάμενων
επιχειρήσεων

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

προστασία περιβάλλοντος

Επιχειρημ
ατικότητα

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

β

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

β μ η
μ ήρ η
δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

1

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ποιότητα
ζωής

ενίσχυση των
παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ
Την ενίσχυση νέων
και υφιστάμενων
επιχειρηματικών
υποδομών
βελτίωση της
ποιότητας ζωής /
βελτίωση της
καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ
Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας
της Περιφέρειας με
αξιοποίηση των ΤΠΕ
αναβάθμιση
ποιότητας ζωής
προστασία
περιβάλλοντος

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

-1

1

1

2

1

1

1

1
1

1

1

2

1

1

2
2

1
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1

ισότητα των φύλων

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου

μείωση της ανεργίας
1

-1

2

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

1

2

2

προώθηση τουρισμού

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

1

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής
Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

2

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών
β
η ης
η ς ζ ής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

1

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ενίσχυση της
παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας
& τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων
χ η ης ρ γ γής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

βελτίωση της ασφάλειας
η
ξ ηρ η ης
(συνθήκες διακίνησης,
πληροφόρησης)
β

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

β μ η
μ ήρ η
δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

προστασία περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1

S+

S-

N+

N-

Cs+

9

0

8

0

0,56

6

-2

3

2

1

9

0

6

0

0,75

5

0

5

0

0,5

2

0

2

0

0,5

6

-1

5

1

0,6

8

0

6

0

0,67

3

0

2

0

0,75

Cs-

-0,5

1
1
1

βελτίωση της ασφάλειας
η
ξ ηρ η ης
(συνθήκες διακίνησης,
πληροφόρησης)
1

2

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων
επιχειρήσεων
χ η ης ρ γ γής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

β

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1
-1

1

1

ισότητα των φύλων
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1

2
2

2

2

2

1

ισότητα των φύλων

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου

μείωση της ανεργίας

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

προώθηση τουρισμού

προστασία περιβάλλοντος

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
αναβάθμιση ποιότητας ζωής

2

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών
β
η ης
η ς ζ ής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

ΑΠ 1: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

προώθηση
τουρισμού
άρση απομόνωσης
και μείωση
κοινωνικού
ρατσισμού
μείωση της
ανεργίας
προστασία,
ανάδειξη και
αξιοποίηση του
πολιτιστικού
πλούτου
μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

β μ η
μ ήρ η
δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής

2

2

S+
SN+
NCs+

11
-1
8
1
0,69

5
0
3
0
0,83

5
0
3
0
0,83

6
0
4
0
0,75

2
0
1
0
1

122
-5
87
5
0,73

Cs-

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
βελτίωση των
συνθηκών
ασφάλειας και
συστημάτων
διαχείρισης της
κυκλοφορίας
ενίσχυση
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
για προώθηση
εναλλακτικών
μορφών
τουρισμού
ενίσχυση των
επιχειρήσεων
για τη χρήση
νέων τεχνολογιών
1
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1
-1

2

-1

2
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παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για υποστήριξη
χωρικής συνοχής

βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

βελτίωση κοινωνικών υποδομών
(εκπαίδευσης & υγείας)

προώθηση προστασίας του
φυσικού - προστασία
περιβάλλοντος

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

δημιουργία περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής βάσης για την
προώθηση της διαφοροποίησης
του περιφερειακού συστήματος

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα

ενθάρρυνση για ενσωματωση
καινοτόμων πρακτικών και
αντιλήψεων στη επιχειρηματική
δραστηριότητα

ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη
χρήση νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ενίσχυση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού

βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και συστημάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας

αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-5: Πίνακας εσωτερικής συνοχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

S+
SN+
NCs+
Cs-

2
-1
1
1
1
-0,5

2
0
1
0
1

2
-1
2
1
0,5

2
0
1
0
1

-0,5

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

ενθάρρυνση για
ενσωματωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων στη
επιχειρηματική
δραστηριότητα

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για υποστήριξη
χωρικής συνοχής

βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

βελτίωση κοινωνικών υποδομών
(εκπαίδευσης & υγείας)

προώθηση προστασίας του
φυσικού - προστασία
περιβάλλοντος

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

δημιουργία περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής βάσης για την
προώθηση της διαφοροποίησης
του περιφερειακού συστήματος

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα

ενθάρρυνση για ενσωματωση
καινοτόμων πρακτικών και
αντιλήψεων στη επιχειρηματική
δραστηριότητα

ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη
χρήση νέων τεχνολογιών

ενίσχυση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

1

παρεμβάσεις
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα
δημιουργία
περιβαλλοντικής
και πολιτιστικής
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος
Προώθηση του
χωρικού
σχεδιασμού
προώθηση
προστασίας του
φυσικού προστασία
περιβάλλοντος
βελτίωση
κοινωνικών
υποδομών
(εκπαίδευσης &
υγείας)

βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και συστημάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας

αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

S+

S-

N+

N-

Cs+

2

0

2

0

0,5

2

0

1

0

1

3

0

2

0

0,75

0

0

0

0

1

4

-1

3

1

2

1

0

0

0

1

2

2

1

-1

1

2

2
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0,67

Cs-

-0,5

βελτίωση της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων
παρεμβάσεις
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
υποστήριξη
χωρικής συνοχής
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βελτίωση κοινωνικών υποδομών
(εκπαίδευσης & υγείας)

προώθηση προστασίας του
φυσικού - προστασία
περιβάλλοντος

S+
S-

2
0
0
0

1
2
0
0

22
-3

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για υποστήριξη
χωρικής συνοχής

βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

δημιουργία περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής βάσης για την
προώθηση της διαφοροποίησης
του περιφερειακού συστήματος

παρεμβάσεις ολοκληρωμένου
χαρακτήρα

ενθάρρυνση για ενσωματωση
καινοτόμων πρακτικών και
αντιλήψεων στη επιχειρηματική
δραστηριότητα

ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη
χρήση νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ενίσχυση επιχειρηματικής
δραστηριότητας για προώθηση
εναλλακτικών μορφών τουρισμού

βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και συστημάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας

αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

N+

1,3

N-

0,25

Cs+
Cs-
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-6: Πίνακας εσωτερικής συνοχής Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΠ 8: Αειφόρος
Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 2: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

μείωση του κόστους και
χρόνου μετακίνησης
βελτίωση της ασφάλειας
αυξηση των μεταφερόμενων
ανθρώπων και
εμπορευμάτων
ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στη
παραγωγική διαδικασία
Εκσυγχρονισμός και αύξηση
της αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης της
Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών
Εκσυγχρονισμός της
παραγωγικής και
διοικητικής λειτουργίας των
επιχειρήσεων
Βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού
και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος
Διαφοροποίηση του
αναπτυξιακού προτύπου της
Περιφέρειας.

2
2
1

Βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού
προτύπου της Περιφέρειας.

Βελτίωση των συνθηκών προστασίας
του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και
διοικητικής λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και αύξηση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των
πολιτών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη
παραγωγική διαδικασία

στην αναβάθμιση / επέκταση των
βασικών λιμενικών υποδομών

βελτίωση και επέκταση του
επαρχιακού / διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού δικτύου

βελτίωση και επέκταση του Εθνικού
οδικού δικτύου

ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

S-

N+

N-

Cs+

1

2

5

0

3

0

0,8

2

2

6

0

3

0

1

1

3

0

3

0

0,5

2

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0,5

1

3

0

2

0

0,8

1

4

0

3

0

0,7

1

0

1

0

1

2

2

1

S+

2
1

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 107

Cs-

Βελτίωση των
προϋποθέσεων παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
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Βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών

Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού
προτύπου της Περιφέρειας.

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα
Βελτίωση των συνθηκών προστασίας
του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και
διοικητικής λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και αύξηση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των
πολιτών

ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη
παραγωγική διαδικασία

στην αναβάθμιση / επέκταση των
βασικών λιμενικών υποδομών

βελτίωση και επέκταση του
επαρχιακού / διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού δικτύου

βελτίωση και επέκταση του Εθνικού
οδικού δικτύου

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής
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7.1.3.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες συνάφειας ΕΠ με προτεραιότητες ΕΣΠΑ

Πίνακας 7-7: Συνάφεια Δυτ. Ελλάδος με τις Προτεραιότητες ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

προώθηση τουρισμού

άρση απομόνωσης και
μείωση κοινωνικού
ρατσισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

προστασία περιβάλλοντος

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας
ζωής / βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση
ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των δικτύων
μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
ΓΣ1: Η αύξηση της
εξωστρέφειας και
των εισροών Ξένων
Άµεσων Επενδύσεων
ΓΣ 2: Η ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας
και η αύξηση της
παραγωγικότητας
ΓΣ3 : Η
διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας.
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Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
ΓΣ 4 :Η βελτίωση της
ποιότητας και της
έντασης των
επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθμιση
του ελληνικού
εκπαιδευτικού
συστήματος
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5

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

προώθηση τουρισμού

άρση απομόνωσης και
μείωση κοινωνικού
ρατσισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

2

προστασία περιβάλλοντος

2

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

1

βελτίωση της ποιότητας
ζωής / βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

βελτίωση
ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

2

ΓΣ 6 : Η ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας
µε την ενσωµάτωση
και τη συστηµατική
χρήση των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στους τοµείς
κοινωνικής και
οικονοµικής
δραστηριοποίησης

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας

ΓΣ 5 : Η ενίσχυση της
Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση
της Καινοτομίας σε
όλους τους κλάδους
ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας
και μετάβασης στην
οικονομία της
γνώσης.

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των δικτύων
μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

αναβάθμιση ποιότητας ζωής
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Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
ΓΣ 7 : Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας
των εργαζόμενων και
των επιχειρήσεων.
ΓΣ 8 : Διευκόλυνση
της πρόσβασης στην
απασχόληση.
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.
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2
Θεσμικό περιβάλλον
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ
2

2

2

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

προώθηση τουρισμού

άρση απομόνωσης και
μείωση κοινωνικού
ρατσισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

προστασία περιβάλλοντος

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας
ζωής / βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση
ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ
ΓΣ 9 : Προώθηση της
Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης.
ΓΣ 10 :Θεμελίωση
ενός αποδοτικού και
οικονομικά βιώσιμου
συστήματος Υγείας,
που θα προσφέρει
ποιοτικές και
εξατοµικευµένες
υπηρεσίες στους
πολίτες και θα
εστιάζει στη συνεχή
βελτίωση των
υπηρεσιών
πρόληψης και
φροντίδας.
ΓΣ 11 : Η ανάδειξη
του οικονοµικού,
κοινωνικού και
αναπτυξιακού
χαρακτήρα των
θεμάτων ισότητας
των φύλων, µε την
άµεση σύνδεσή τους
µε τις κυρίαρχες
εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες
(ανάπτυξη –
απασχόληση κοινωνική συνοχή).

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των δικτύων
μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

αναβάθμιση ποιότητας ζωής
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

προώθηση τουρισμού

άρση απομόνωσης και
μείωση κοινωνικού
ρατσισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

προστασία περιβάλλοντος

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας
ζωής / βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση
ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ
ΓΣ 12 : Η βελτίωση
της ποιότητας των
δηµόσιων πολιτικών
και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους
για την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής
των πολιτών και τη
διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής
δράσης.

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των δικτύων
μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
ΓΣ 13: Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών
υποδοµών και των
συναφών υπηρεσιών
του συστήματος
µεταφορών της
χώρας.
ΓΣ 14: Ο ασφαλής
ενεργειακός
εφοδιασµός της
χώρας µε γνώµονα
την αειφορία
ΓΣ 15 : Η αειφόρος
διαχείριση του
Περιβάλλοντος
ΓΣ 16 : Η άσκηση
αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής
πολιτικής

2

2

2

2

8

2

2
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4

2

2

2

2

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ
ΓΣ 17 : Ανάδειξη του
Πολιτισμού ως
ζωτικού παράγοντα
της οικονομικής
ανάπτυξης της
χώρας.

ΣΥΝΟΛΑ
1
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2
2
2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και
μείωση κοινωνικού
ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

προστασία περιβάλλοντος

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
αναβάθμιση ποιότητας ζωής

βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση
των ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας
ζωής / βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση
ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της
περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους
μεταφοράς προσώπων και
αγαθών

αναβάθμιση και
συμπλήρωση των δικτύων
μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
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ΓΣ 2: Η ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας
και η αύξηση της
παραγωγικότητας
2
2
2

ΓΣ3 : Η διαφοροποίηση
του τουριστικού
προϊόντος της χώρας.
2
1
1

ΓΣ 4 :Η βελτίωση της
ποιότητας και της
έντασης των
επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθµιση του
ελληνικού
εκπαιδευτικού
συστήματος.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΕΛ. 114

1

ΓΣ1: Η αύξηση της
εξωστρέφειας και των
εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδομών

Προώθηση της προστασίας του
φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος

Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση
ειδικών μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας
και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας
και συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών τοπικής
εμβέλειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-8: Συνάφεια Ιονίων Νήσων με τις Προτεραιότητες ΕΣΠΑ
ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας

Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία

2
2

2
8

2
9

2
4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

ΓΣ 8 : Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση.
ΓΣ 5 : Η ενίσχυση της
Έρευνας, Τεχνολογίας
και η προώθηση της
Καινοτομίας σε όλους
τους κλάδους ως
βασικού παράγοντα
αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας
και μετάβασης στην
οικονομία της γνώσης.

ΓΣ 6 : Η ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας µε
την ενσωµάτωση και τη
συστηµατική χρήση των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)
στους τοµείς
κοινωνικής και
οικονοµικής
δραστηριοποίησης
2

1
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ΓΣ 7 : Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας
των εργαζόμενων και
των επιχειρήσεων.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδομών

Προώθηση της προστασίας του
φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος

Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση
ειδικών μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας
και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας
και συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών τοπικής
εμβέλειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

2
2

2
4

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
0

4

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ
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Θεσμικό περιβάλλον
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδομών

Προώθηση της προστασίας του
φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΓΣ 9 : Προώθηση της
Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης.
ΓΣ 10 :Θεμελίωση ενός
αποδοτικού και
οικονομικά βιώσιμου
συστήματος Υγείας, που
θα προσφέρει ποιοτικές
και εξατοµικευµένες
υπηρεσίες στους
πολίτες και θα εστιάζει
στη συνεχή βελτίωση
των υπηρεσιών
πρόληψης και
φροντίδας.
ΓΣ 11 : Η ανάδειξη του
οικονοµικού,
κοινωνικού και
αναπτυξιακού
χαρακτήρα των
θεµάτων ισότητας των
φύλων, µε την άµεση
σύνδεσή τους µε τις
κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη –
απασχόληση κοινωνική συνοχή).
Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση
ειδικών μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας
και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας
και συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών τοπικής
εμβέλειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
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2

2
2

2
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

ΓΣ 13: Η ανάπτυξη και
ο εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και
των συναφών
υπηρεσιών του
συστήματος
µεταφορών της χώρας.
ΓΣ 14: Ο ασφαλής
ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας
µε γνώµονα την
αειφορία
ΓΣ 15 : Η αειφόρος
διαχείριση του
Περιβάλλοντος
ΓΣ 16 : Η άσκηση
αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής
πολιτικής
2
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2

ΓΣ 12 : Η βελτίωση της
ποιότητας των
δηµόσιων πολιτικών και
η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για την
αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των
πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής
δράσης.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδομών

Προώθηση της προστασίας του
φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος

Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση
ειδικών μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας
και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας
και συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών τοπικής
εμβέλειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

0

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
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ΓΣ 17 : Ανάδειξη του
Πολιτισμού ως ζωτικού
παράγοντα της
οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας.
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδομών

Προώθηση της προστασίας του
φυσικού κυρίως περιβάλλοντος

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος

Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων για
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση
ειδικών μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων ποιότητας
και γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας
και συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και
θαλάσσιων υποδομών τοπικής
εμβέλειας
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού
οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση /
επέκταση των
βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
Ενσωμάτωση
αποτελεσματικότητας της
νέων
δημόσιας διοίκησης της
Εκσυγχρονισμός
τεχνολογιών
Περιφέρειας για τη
της παραγωγικής
στην
διευκόλυνση των
και διοικητικής
παραγωγική
επιχειρήσεων και των
λειτουργίας των
διαδικασία των
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων
πολιτών

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Πίνακας 7-9: Συνάφεια Πελοποννήσου με τις Προτεραιότητες ΕΣΠΑ
ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
ΓΣ1: Η αύξηση της
εξωστρέφειας και των
εισροών Ξένων
ΆµεσωνΕπενδύσεων
ΓΣ 2: Η ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και
η αύξηση της
παραγωγικότητας

1

1

1

ΓΣ3 : Η διαφοροποίηση
του τουριστικού
προϊόντος της χώρας.

1

1

1

0

2

2

2

1

1

1

12

2

2

2

2

2

2

15

1

1

2

Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
ΓΣ 4 :Η βελτίωση της
ποιότητας και της
έντασης των επενδύσεων
στο ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθµιση του
ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
ΓΣ 5 : Η ενίσχυση της
Έρευνας, Τεχνολογίας και
η προώθηση της
Καινοτομίας σε όλους
τους κλάδους ως
βασικού παράγοντα
αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και
μετάβασης στην
οικονομία της γνώσης.

2

2

2
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6

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ
ΓΣ 6 : Η ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας µε
την ενσωµάτωση και τη
συστηµατική χρήση των
τεχνολογιών
πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους
τοµείς κοινωνικής και
οικονοµικής
δραστηριοποίησης

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού
οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση /
επέκταση των
βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
Ενσωμάτωση
αποτελεσματικότητας της
νέων
δημόσιας διοίκησης της
Εκσυγχρονισμός
τεχνολογιών
Περιφέρειας για τη
της παραγωγικής
στην
διευκόλυνση των
και διοικητικής
παραγωγική
επιχειρήσεων και των
λειτουργίας των
διαδικασία των
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων
πολιτών

2

2

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

6

Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
ΓΣ 7 : Ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας των
εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων.
ΓΣ 8 : Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην
απασχόληση.
ΓΣ 9 : Προώθηση της
Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης.
ΓΣ 10 :Θεμελίωση ενός
αποδοτικού και
οικονομικά βιώσιμου
συστήματος Υγείας, που
θα προσφέρει ποιοτικές
και εξατοµικευµένες
υπηρεσίες στους πολίτες
και θα εστιάζει στη
συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών πρόληψης και
φροντίδας.

0
1
1

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 120

2

3

2
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2

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού
οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση /
επέκταση των
βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
Ενσωμάτωση
αποτελεσματικότητας της
νέων
δημόσιας διοίκησης της
Εκσυγχρονισμός
τεχνολογιών
Περιφέρειας για τη
της παραγωγικής
στην
διευκόλυνση των
και διοικητικής
παραγωγική
επιχειρήσεων και των
λειτουργίας των
διαδικασία των
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων
πολιτών

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

ΓΣ 11 : Η ανάδειξη του
οικονοµικού, κοινωνικού
και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεµάτων
ισότητας των φύλων, µε
την άµεση σύνδεσή τους
µε τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες
(ανάπτυξη – απασχόληση
- κοινωνική συνοχή).

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

1

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1

Θεσμικό περιβάλλον
ΓΣ 12 : Η βελτίωση της
ποιότητας των δηµόσιων
πολιτικών και η
αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για την
αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των
πολιτών και τη
διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης.

1

1

Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
ΓΣ 13: Η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και
των συναφών υπηρεσιών
του συστήματος
µεταφορών της χώρας.
ΓΣ 14: Ο ασφαλής
ενεργειακός εφοδιασµός
της χώρας µε γνώµονα
την αειφορία
ΓΣ 15 : Η αειφόρος
διαχείριση του
Περιβάλλοντος

2

2

2

6

0
2

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 121

2

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού
οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση /
επέκταση των
βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
Ενσωμάτωση
αποτελεσματικότητας της
νέων
δημόσιας διοίκησης της
Εκσυγχρονισμός
τεχνολογιών
Περιφέρειας για τη
της παραγωγικής
στην
διευκόλυνση των
και διοικητικής
παραγωγική
επιχειρήσεων και των
λειτουργίας των
διαδικασία των
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων
πολιτών

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

ΓΣ 16 : Η άσκηση
αποτελεσματικής
περιβαλλοντικής
πολιτικής

0

ΓΣ 17 : Ανάδειξη του
Πολιτισμού ως ζωτικού
παράγοντα της
οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας.
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

ΧΠ 3 : Διασυνοριακή,
διακρατική και
διαπεριφερειακή
συνεργασία (Στόχος 3)

ΣΥΝΟΛΑ
2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΧΠ 1: Βιώσιμη αστική
ανάπτυξη
2
1
2

ΧΠ 2: Ανάπτυξη Της
Υπαίθρου
2
1
1
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2
0
1
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2
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1
0
0

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
προστασία περιβάλλοντος

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας
της Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων
ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

7.1.4.

αναβάθμιση και συμπλήρωση των
δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες συνάφειας ΕΠ με χωρικές προτεραιότητες ΕΣΠΑ

Πίνακας 7-10: Συνάφεια Δυτικής Ελλάδος με Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ
ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ
10

10

3
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΣΠΑ

ΧΠ 2: Ανάπτυξη της
Υπαίθρου

ΣΥΝΟΛΑ

ΧΠ 1: Βιώσιμη αστική
ανάπτυξη
2

2
1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1
1
1
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2

ΧΠ 3 : Διασυνοριακή,
διακρατική και
διαπεριφερειακή
συνεργασία (Στόχος 3)
9%
0%
18%
5%
5%
5%
5%
9%
18%
9%
9%
9%

2
0
4
1
1
1
1
2
4
2
2
2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Η βελτίωση της
διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

Υλοποίηση παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής
συνοχής

Ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των κοινωνικών
υποδομών

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Προώθηση της
προστασίας του φυσικού
κυρίως περιβάλλοντος

Προώθηση του χωρικού
σχεδιασμού

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.) βάσης
για την προώθηση της
διαφοροποίησης του
περιφερειακού
συστήματος

Ο εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής
συνοχής

Η ενθάρρυνση για την
ενσωμάτωση καινοτόμων
πρακτικών και αντιλήψεων
στην επιχειρηματική
δραστηριότητα

ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
Η ενίσχυση των
επιχειρήσεων για την
εισαγωγή νέων
τεχνολογιών

η δημιουργία συνθηκών
ασφάλειας και
συστημάτων διαχείρισης
της κυκλοφορίας
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την
προώθηση ειδικών
μορφών τουρισμού, την
ενσωμάτωση προτύπων
ποιότητας και γενικά την
επέκταση και τον
εκσυγχρονισμό της

η αναβάθμιση και
συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων
και θαλάσσιων υποδομών
τοπικής εμβέλειας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-11: Συνάφεια Ιονίων Νήσων με Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ

βελτίωση
και
επέκταση
του Εθνικού
οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση /
επέκταση των
βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

Πίνακας 7-12: Συνάφεια Πελοποννήσου με Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ

Εκσυγχρονισμός και αύξηση
της αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης της
Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση του
αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

1

2

2

1

1

4

2

2

1

1

4

8

Ενσωμάτωση
νέων τεχνολογιών
στην παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός της
παραγωγικής και
διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ
ΧΠ 1: Βιώσιμη αστική
ανάπτυξη

2

2

ΧΠ 2: Ανάπτυξη της
Υπαίθρου

1

1

1

1

38%

38%

13%

25%

0%

50%

50%

25%

25%

3

3

1

2

0

4

4

2

2

ΧΠ 3 : Διασυνοριακή,
διακρατική και
διαπεριφερειακή
συνεργασία (Στόχος 3)

ΣΥΝΟΛΑ

0
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ΕΠΜ
Η αποκατάσταση της
δημοσιονομικής ισορροπίας
και η εξασφάλιση της
μακροχρόνιας
βιωσιμότητας των δημόσιων
οικονομικών

ΣΥΝΟΛΑ
2
2
2
2
2
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Η αύξηση της
παραγωγικότητας

1

Η αύξηση της απασχόλησης
Η βελτίωση του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος
2
1
1
4

1
1
1
16
4

1
1
2

0%
0%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
4%
0%
0%
0%
13%
13%
4%
17%

0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
3
3
1
4

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση
του πολιτιστικού πλούτου

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

προστασία περιβάλλοντος

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω
ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων
επιχειρηματικών υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω
χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
(συνθήκες διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

7.1.5.

αναβάθμιση και συμπλήρωση των
δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες Συνάφειας με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Πίνακας 7-13: Συνάφεια Δυτικής Ελλάδος με Προτεραιότητες ΕΠΜ

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠ 3: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΑΠ 6: Ψηφιακή
Σύγκλιση και
Επιχειρηματικότητα

ΑΠ 9: Αειφόρος
Ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής
ΣΥΝΟΛΑ

Στόχοι ΑΠ

Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής
ισορροπίας και η εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των
δημόσιων οικονομικών

η αναβάθμιση και συμπλήρωση των
περιφερειακών χερσαίων και θαλάσσιων
υποδομών τοπικής εμβέλειας

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΜ
Η αύξηση της
παραγωγικότητας

2

Η βελτίωση του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Η αύξηση της
απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

Πίνακας 7-14: Συνάφεια Ιονίων Νήσων με Προτεραιότητες ΕΠΜ

1

1

4

η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και
συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας
Η ενίσχυση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας με την προώθηση ειδικών
μορφών τουρισμού, την ενσωμάτωση
προτύπων ποιότητας και γενικά την επέκταση
και τον εκσυγχρονισμό της

1

2

3

ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη χρήση
νέων τεχνολογιών

2

2

4

Η ενθάρρυνση για την ενσωμάτωση
καινοτόμων πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηματική δραστηριότητα

2

2

1

Ο εμπλουτισμός παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής
Δημιουργία της απαραίτητης
(περιβαλλοντικής, πολιτιστικής κ.ά.) βάσης
για την προώθηση της διαφοροποίησης του
περιφερειακού συστήματος, με την ανάπτυξη
ήπιων, εναλλακτικών και ποιοτικών
δραστηριοτήτων
Προώθηση του χωρικού σχεδιασμού
Προώθηση της προστασίας του φυσικού
κυρίως περιβάλλοντος

1

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των
κοινωνικών υποδομών
Υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής
συνοχής
Η βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων

1

1

5

1

1

1

2
0

1

1
2

2

2
2

35%

46%

1
19%

1

0%
0

9

12

5
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-15: Συνάφεια Πελοποννήσου με Προτεραιότητες ΕΠΜ

ΑΠ 2: Υποδομές και
Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση
και Επιχειρηματικότητα

ΣΤΟΧΟΙ ΑΠ
βελτίωση και επέκταση του
Εθνικού οδικού δικτύου
βελτίωση και επέκταση του
επαρχιακού / διαδημοτικού και
ενδοδημοτικού δικτύου
στην αναβάθμιση / επέκταση των
βασικών λιμενικών υποδομών
Εκσυγχρονισμός της
παραγωγικής και διοικητικής
λειτουργίας των επιχειρήσεων
Εκσυγχρονισμός και αύξηση της
αποτελεσματικότητας της
δημόσιας διοίκησης της
Περιφέρειας για τη διευκόλυνση
των επιχειρήσεων και των
πολιτών
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών
στην παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΜ
Η αύξηση της
παραγωγικότητας

Η βελτίωση του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος

Η αύξηση της απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΩΝ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής
ισορροπίας και η εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας των
δημόσιων οικονομικών

1

1

1

3

2

1

1

4

1

1

1

3

1

2

1

4

1

1

2

1

1

3

1

Βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής

1

Βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
Διαφοροποίηση του
αναπτυξιακού προτύπου της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΑ

0
1

1

0%

27%

41%

32%

0

6

9

7
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2
22

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

7.1.6.

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Μήτρες συνάφειας του ΕΠ με την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβόνας

Πίνακας 7-16: Συνάφεια Δυτικής Ελλάδος με την ΣτΛ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

προστασία περιβάλλοντος

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

Μικροοικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Microeconomic guidelines)
(7) Να αυξηθούν και να
βελτιωθούν οι επενδύσεις
στον τομέα της Έρευνας &
Ανάπτυξης, ιδίως στον
ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου της
Γνώσης

2

(8) Να διευκολυνθεί η
καινοτομία

2

1

1

1

(9) Να διευκολυνθεί η
διάδοση και η πραγματική
χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να
οικοδομηθεί μια Κοινωνία
της Πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς

1

2

5
1

2
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1

5

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

4

2

2

2

(12) Να επεκταθεί σε
έκταση και σε βάθος η
Εσωτερική Αγορά
(13) Να εξασφαλισθούν
ανοιχτές και ανταγωνιστικές
αγορές εντός και εκτός της
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

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

1

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

1

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

βελτίωση ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ

1

(11) Να ενθαρρυνθεί η
βιώσιμη χρήση των πόρων
και να ενισχυθούν οι
συνέργειες μεταξύ της
προστασίας του
περιβάλλοντος και
ανάπτυξης

Την ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

(10) Να ενισχυθούν τα
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
της Ευρωπαϊκής
βιομηχανικής βάσης

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

προστασία περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

7

0

2

2

1

1
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4

2

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(15) Να προωθηθεί μία
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και να
δημιουργηθεί
περιβάλλον που να στηρίζει
τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

προστασία περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

4

(16) Να επεκταθούν και να
βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές
υποδομές και να
ολοκληρωθούν
τα συμφωνηθέντα
διασυνοριακά έργά
προτεραιότητας
2

2

1

2

2
Κατευθυντήριες Γραμμές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)

(17) Να εφαρμοσθούν
πολιτικές πασχόλησης που
θα στοχεύουν
στην πλήρη απασχόληση,
στη βελτίωση της ποιότητας
και της
παραγωγικότητας στην
εργασία και στην ενίσχυση
της κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής

0
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Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

προστασία περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

(18) Να προωθηθεί
προσέγγιση της εργασίας
βασιζόμενη στον κύκλο ζωής
1

1

2

4

2

2

2

6

(19) Να δημιουργηθούν
αγορές εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς, να ενισχυθεί
η Ελκυστικότητα
της εργασίας και να
καταστεί αποδοτική για
όσους αναζητούν
εργασία,
Συμπεριλαμβανομένων
μειονεκτούντων ατόμων και
των αέργων
(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη
των αναγκών της αγοράς
εργασίας

0

(21) Να προωθηθεί η
ευελιξία σε
συνδυασμό με την
εργασιακή ασφάλεια και να
μειωθεί ο κατακερματισμός
της αγοράς εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του ρόλου
των κοινωνικών εταίρων

0
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(22) Να εξασφαλισθεί
ευνοϊκή προς την
απασχόληση εξέλιξη
των μισθών και άλλων
στοιχείων κόστους που
συνδέονται με την
εργασία

ΣΥΝΟΛΑ
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(23) Να αυξηθούν και να
βελτιωθούν οι επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο

4%
4%
2%
4%
4%
13%
6%
9%
0%
4%
4%
6%
4%
0%
11%
9%
7%
11%

2
2
1
2
2
7
3
5
0
2
2
3
2
0
6
5
4
6

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

μείωση της ανεργίας

ισότητα των φύλων

άρση απομόνωσης και μείωση
κοινωνικού ρατσισμού

προώθηση τουρισμού

προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού
πλούτου

ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
προστασία περιβάλλοντος

αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Τη βελτίωση της
παραγωγικότητας της
Περιφέρειας με αξιοποίηση των
ΤΠΕ

βελτίωση της ποιότητας ζωής /
βελτίωση της καθημερινής ζωής
μέσω ΤΠΕ

Την ενίσχυση νέων και
υφιστάμενων επιχειρηματικών
υποδομών

βελτίωση ανταγωνιστικότητας
μέσω χρησιμοποίησης ΤΠΕ

ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της περιφέρειας

ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας
ενίσχυση της παραγωγής
εφαρμοσμένης έρευνας και
τεχνολογίας

ίδρυση νέων και ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων

βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης (συνθήκες
διακίνησης, πληροφόρησης)

βελτίωση της ασφάλειας

μείωση του κόστους μεταφοράς
προσώπων και αγαθών

αναβάθμιση και συμπλήρωση
των δικτύων μεταφορών και των
μεταφορικών υπηρεσιών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

0

0

(24) Να προσαρμοσθούν τα
συστήματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης στις νέες
απαιτήσεις ως προς τις
δεξιότητες
54

0

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

Πίνακας 7-17: Συνάφεια Ιονίων Νήσων με την ΣτΛ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(7) Να αυξηθούν και
να βελτιωθούν οι
επενδύσεις στον τομέα
της Έρευνας &
Ανάπτυξης, ιδίως στον
ιδιωτικό τομέα, με
σκοπό τη δημιουργία
του Ευρωπαϊκού
Χώρου της
Γνώσης
(8) Να διευκολυνθεί η
καινοτομία
(9) Να διευκολυνθεί η
διάδοση και η
πραγματική χρήση των
Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και να οικοδομηθεί
μια Κοινωνία της
Πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
Η ενθάρρυνση
Ο
του
για την
Η ενίσχυση
περιφερειακού
εμπλουτισμός
ενσωμάτωση
συστήματος, με
παρεμβάσεων
καινοτόμων
των
την ανάπτυξη
ολοκληρωμένου
πρακτικών και
επιχειρήσεων
ήπιων,
χαρακτήρα για
αντιλήψεων
για την
την υποστήριξη
στην
εναλλακτικών και
εισαγωγή
της χωρικής
επιχειρηματική
νέων
ποιοτικών
συνοχής
δραστηριότητα
τεχνολογιών
δραστηριοτήτων
Μικροοικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Microeconomic guidelines)

Προώθηση
του
χωρικού
σχεδιασμού

Προώθηση
της
προστασίας
του φυσικού
κυρίως
περιβάλλοντος

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

0
2

2

4

2

2
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ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(10) Να ενισχυθούν τα
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
της Ευρωπαϊκής
βιομηχανικής
βάσης
(11) Να ενθαρρυνθεί η
βιώσιμη
χρήση των πόρων και
να ενισχυθούν οι
συνέργειες
μεταξύ της
προστασίας του
περιβάλλοντος και
ανάπτυξης
(12) Να επεκταθεί σε
έκταση και
σε βάθος η Εσωτερική
Αγορά
(13) Να
εξασφαλισθούν
ανοιχτές και
ανταγωνιστικές
αγορές εντός και
εκτός της Ευρώπης
και να προσκομισθούν
οφέλη από την
παγκοσμιοποίηση

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

Η ενίσχυση
των
επιχειρήσεων
για την
εισαγωγή
νέων
τεχνολογιών

Η ενθάρρυνση
για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος, με
την ανάπτυξη
ήπιων,
εναλλακτικών και
ποιοτικών
δραστηριοτήτων

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

0

2

2

2

2

8

0

0
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Προώθηση
του
χωρικού
σχεδιασμού

Προώθηση
της
προστασίας
του φυσικού
κυρίως
περιβάλλοντος
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ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(14) Να δημιουργηθεί
ελκυστικότερο
επιχειρηματικό
περιβάλλον και να
ενθαρρυνθεί
η ιδιωτική
πρωτοβουλία μέσω
της βελτίωσης των
κανονιστικών
ρυθμίσεων
(15) Να προωθηθεί
μία
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και να
δημιουργηθεί
περιβάλλον που να
στηρίζει τις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
(16) Να επεκταθούν
και να βελτιωθούν οι
ευρωπαϊκές
υποδομές και να
ολοκληρωθούν
τα συμφωνηθέντα
διασυνοριακά έργα
προτεραιότητας

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

Η ενίσχυση
των
επιχειρήσεων
για την
εισαγωγή
νέων
τεχνολογιών

Η ενθάρρυνση
για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος, με
την ανάπτυξη
ήπιων,
εναλλακτικών και
ποιοτικών
δραστηριοτήτων

Προώθηση
του
χωρικού
σχεδιασμού

Προώθηση
της
προστασίας
του φυσικού
κυρίως
περιβάλλοντος

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
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Κατευθυντήριες Γραμμές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2013 Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΕΛ. 136

2

8

0

Ε.Ε.Ο. GROUP A.E.

ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(17) Να εφαρμοσθούν
πολιτικές
απασχόλησης που θα
στοχεύουν
στην πλήρη
απασχόληση, στη
βελτίωση της
ποιότητας και της
παραγωγικότητας
στην εργασία και στην
ενίσχυση της
κοινωνικής και
εδαφικής
συνοχής

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

Η ενίσχυση
των
επιχειρήσεων
για την
εισαγωγή
νέων
τεχνολογιών

Η ενθάρρυνση
για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος, με
την ανάπτυξη
ήπιων,
εναλλακτικών και
ποιοτικών
δραστηριοτήτων

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

2

2

2

(18) Να προωθηθεί
προσέγγιση της
εργασίας βασιζόμενη
στον κύκλο ζωής

6

0
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Προώθηση
του
χωρικού
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της
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του φυσικού
κυρίως
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ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(19) Να
δημιουργηθούν
αγορές εργασίας
χωρίς αποκλεισμούς,
να ενισχυθεί η
Ελκυστικότητα
της εργασίας και να
καταστεί αποδοτική
για όσους αναζητούν
εργασία,
Συμπεριλαμβανομένων
μειονεκτούντων
ατόμων και των
αέργων

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

Η ενίσχυση
των
επιχειρήσεων
για την
εισαγωγή
νέων
τεχνολογιών

Η ενθάρρυνση
για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα

Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος, με
την ανάπτυξη
ήπιων,
εναλλακτικών και
ποιοτικών
δραστηριοτήτων

Προώθηση
του
χωρικού
σχεδιασμού

Προώθηση
της
προστασίας
του φυσικού
κυρίως
περιβάλλοντος

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

0

(20) Να βελτιωθεί η
κάλυψη των αναγκών
της αγοράς εργασίας

0

(21) Να προωθηθεί η
ευελιξία σε
συνδυασμό με την
εργασιακή
ασφάλεια και να
μειωθεί ο
κατακερματισμός της
αγοράς εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του
ρόλου των
κοινωνικών εταίρων

0
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ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες
Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(22) Να εξασφαλισθεί
ευνοϊκή προς την
απασχόληση εξέλιξη
των μισθών και άλλων
στοιχείων κόστους που
συνδέονται με την
εργασία
(23) Να αυξηθούν και
να βελτιωθούν οι
επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο
(24) Να
προσαρμοσθούν τα
συστήματα
εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις νέες
απαιτήσεις
ως προς τις
δεξιότητες
ΣΥΝΟΛΑ

η αναβάθμιση
και
συμπλήρωση
των
περιφερειακών
χερσαίων και
θαλάσσιων
υποδομών
τοπικής
εμβέλειας

η δημιουργία
συνθηκών
ασφάλειας
και
συστημάτων
διαχείρισης
της
κυκλοφορίας

ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Η ενίσχυση της
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
με την
προώθηση
ειδικών μορφών
τουρισμού, την
ενσωμάτωση
προτύπων
ποιότητας και
γενικά την
επέκταση και
τον
εκσυγχρονισμό
της

Η ενίσχυση
των
επιχειρήσεων
για την
εισαγωγή
νέων
τεχνολογιών

Η ενθάρρυνση
για την
ενσωμάτωση
καινοτόμων
πρακτικών και
αντιλήψεων
στην
επιχειρηματική
δραστηριότητα

ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ο
εμπλουτισμός
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Δημιουργία της
απαραίτητης
(περιβαλλοντικής,
πολιτιστικής κ.ά.)
βάσης για την
προώθηση της
διαφοροποίησης
του
περιφερειακού
συστήματος, με
την ανάπτυξη
ήπιων,
εναλλακτικών και
ποιοτικών
δραστηριοτήτων

Προώθηση
του
χωρικού
σχεδιασμού

Προώθηση
της
προστασίας
του φυσικού
κυρίως
περιβάλλοντος

Ποιοτική
και
ποσοτική
βελτίωση
των
κοινωνικών
υποδομών

Υλοποίηση
παρεμβάσεων
ολοκληρωμένου
χαρακτήρα για
την υποστήριξη
της χωρικής
συνοχής

Η
βελτίωση
της
διαβίωσης
ευπαθών
κοινωνικών
ομάδων

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

0

2

2

6%

6%

6%

6%

6%

17%

6%

3%

6%

6%

23%

11%

2

2

2

2

2

6

2

1

2

2

8

4
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Πίνακας 7-18: Συνάφεια Πελοποννήσου με την ΣτΛ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση
/ επέκταση
των βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών
στην
παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός
της παραγωγικής
και διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης
της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

Μικροοικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Microeconomic guidelines)
(7) Να αυξηθούν και να
βελτιωθούν οι επενδύσεις
στον τομέα της Έρευνας &
Ανάπτυξης, ιδίως στον
ιδιωτικό τομέα, με σκοπό
τη δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου της
Γνώσης
0
(8) Να διευκολυνθεί η
καινοτομία
(9) Να διευκολυνθεί η
διάδοση και η πραγματική
χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να
οικοδομηθεί μια Κοινωνία
της
Πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς
(10) Να ενισχυθούν τα
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
της Ευρωπαϊκής
βιομηχανικής βάσης

2

2

2

2

2

2

6

0
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ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(11) Να ενθαρρυνθεί η
βιώσιμη χρήση των πόρων
και να
ενισχυθούν οι συνέργειες
μεταξύ της προστασίας
του περιβάλλοντος και
ανάπτυξης
(12) Να επεκταθεί σε
έκταση και σε βάθος η
Εσωτερική Αγορά

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση
/ επέκταση
των βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών
στην
παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός
της παραγωγικής
και διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης
της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

2

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

2
4
0

(13) Να εξασφαλισθούν
ανοιχτές και
ανταγωνιστικές
αγορές εντός και εκτός της
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

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

0

1

1

1

3
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ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ
(15) Να προωθηθεί μία
περισσότερο
επιχειρηματική
νοοτροπία και να
δημιουργηθεί
περιβάλλον που να
στηρίζει τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ)
(16) Να επεκταθούν και
να βελτιωθούν οι
ευρωπαϊκές
υποδομές και να
ολοκληρωθούν
τα συμφωνηθέντα
διασυνοριακά έργά
προτεραιότητας

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση
/ επέκταση
των βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών
στην
παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

2

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Εκσυγχρονισμός
της παραγωγικής
και διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης
της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

2

2

2

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

1

9

2

2

2

6
Κατευθυντήριες Γραμμές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)

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

0
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ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση
/ επέκταση
των βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών
στην
παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός
της παραγωγικής
και διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης
της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

(18) Να προωθηθεί
προσέγγιση της εργασίας
βασιζόμενη στον κύκλο
ζωής

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

0

(19) Να δημιουργηθούν
αγορές εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς, να
ενισχυθεί η Ελκυστικότητα
της εργασίας και να
καταστεί αποδοτική για
όσους αναζητούν
εργασία,
Συμπεριλαμβανομένων
μειονεκτούντων ατόμων
και των αέργων

0

(20) Να βελτιωθεί η
κάλυψη των αναγκών της
αγοράς εργασίας

0

(21) Να προωθηθεί η
ευελιξία σε
συνδυασμό με την
εργασιακή
ασφάλεια και να μειωθεί ο
κατακερματισμός της
αγοράς εργασίας,
λαμβανομένου
δεόντως υπόψη του ρόλου
των
κοινωνικών εταίρων

0
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣτΛ

βελτίωση και
επέκταση του
Εθνικού οδικού
δικτύου

βελτίωση και
επέκταση του
επαρχιακού /
διαδημοτικού
και
ενδοδημοτικού
δικτύου

στην
αναβάθμιση
/ επέκταση
των βασικών
λιμενικών
υποδομών

ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα

Ενσωμάτωση
νέων
τεχνολογιών
στην
παραγωγική
διαδικασία των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός
της παραγωγικής
και διοικητικής
λειτουργίας των
επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός και
αύξηση της
αποτελεσματικότητας
της δημόσιας διοίκησης
της Περιφέρειας για τη
διευκόλυνση των
επιχειρήσεων και των
πολιτών

ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Βελτίωση των
συνθηκών
προστασίας του
φυσικού και
ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος

Βελτίωση των
προϋποθέσεων
παροχής
κοινωνικών
υπηρεσιών

Διαφοροποίηση
του αναπτυξιακού
προτύπου της
Περιφέρειας.

(22) Να εξασφαλισθεί
ευνοϊκή προς την
απασχόληση εξέλιξη
των μισθών και άλλων
στοιχείων κόστους που
συνδέονται με την
εργασία

0

(23) Να αυξηθούν και να
βελτιωθούν οι επενδύσεις
σε ανθρώπινο κεφάλαιο

0

(24) Να προσαρμοσθούν
τα συστήματα
εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις νέες
απαιτήσεις ως προς τις
δεξιότητες

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

0
9%

9%

9%

18%

18%

18%

12%

0%
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