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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων
Νήσων αφορά στη χωρική ενότητα των αντιστοίχων Περιφερειών µε τους κάτωθι κωδικούς NUTS :
GR 23

DYTIKI ELLADA

GR 25

PELOPONNISOS

GR 22

IONIA NISIA

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.
Το ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων καλύπτει αποκλειστικά περιφέρειες, που
ανήκουν στην κατηγορία του αµιγούς στόχου «Σύγκλισης». Οι τρεις Περιφέρειες της παρούσας
Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε) θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα τοµεακά ΕΠ, όσο και από το ΠΕΠ, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανοµή πόρων.
Ο κορµός των παρεµβάσεων που προβλέπονται από το ΠΕΠ αφορά σε:

•

κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες,

•

υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και
ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός, καθώς και δοµών κοινωνικής φροντίδας),

•

πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς),

•

έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος ,

•

δράσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης,

•

δράσεις ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.

•

δράσεις επιχειρηµατικότητας

Αναφορικά µε το περιεχόµενο του ΠΕΠ, όπως αυτό ακολουθεί, η διάρθρωση των ενοτήτων είναι η
ακόλουθη:

•

Η Ενότητα 1 περιλαµβάνει µία συνοπτική και δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης,
των τάσεων και προσδιοριστικών παραγόντων ανάπτυξης στην επιλέξιµη γεωγραφική περιοχή,
κατάταξη - ιεράρχηση των βασικών ανισοτήτων, των προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών
που καλείται να αντιµετωπίσει το ΠΕΠ για την περίοδο 2007-2013, καθώς και ανάλυση SWOT. Η
ανάλυση περιλαµβάνει αναφορά για συνολικά την Χ.Ε, ενώ ακολουθεί η παράθεση στοιχείων και
αναλύσεων σε κάθε µία επιµέρους Περιφέρεια.

•

Η Ενότητα 2 περιλαµβάνει την στρατηγική του ΠΕΠ, µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από
την ανάλυση της Ενότητας 1. Συγκεκριµένα, αναπτύσσεται µία συνεκτική και αποτελεσµατική
απάντηση στα εµπόδια, στις αναπτυξιακές ανάγκες και στις αδυναµίες που εντοπίστηκαν ώστε να
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στηρίξει την επίτευξη των στόχων της χώρας και της ΕΕ (στρατηγική µε γνώµονα τους στόχους
της ΕΕ, όπως έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ).

•

Στην Ενότητα 3 εξειδικεύονται οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ (οι γενικοί και ειδικοί στόχοι) και
περιγράφεται µε ποιο τρόπο θα επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ που τέθηκαν στην
Ενότητα 2.

•

Η Ενότητα 4 αφορά στις διατάξεις εφαρµογής.

•

Στην Ενότητα 5 τέλος περιγράφεται το σχέδιο χρηµατοδότησης του ΕΠ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.1 Υφιστάµενη Κατάσταση στη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ)
Η επίτευξη κοινωνικοοικονοµικής και εδαφικής συνοχής επιχειρείται σε διεθνικό διαπεριφερειακό και
σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η διαµόρφωση πέντε προγραµµατικών/αναπτυξιακών χωρικών
ενοτήτων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 υπακούει σε αναπτυξιακά κριτήρια, συνδέεται
άµεσα µε σειρά παραγόντων που συνοψίζουν την εµπειρία των τελευταίων 20 ετών σε ό,τι αφορά στο
σχεδιασµό και την άσκηση περιφερειακής πολιτικής και αναµένεται να ενισχύσει άµεσα την
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η ανάλυση της κατάστασης της Χωρικής Ενότητας
∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (∆ΕΠΙΝ) ή περιοχής προγραµµατισµού κατά την
έναρξη της περιόδου σχεδιασµού δίνει την δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων και αξιολογήσεων της
συνοχής. Τα βασικά δεδοµένα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, για
τις πέντε ΧΕ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1-1, µε ιδιαίτερη έµφαση στην Χ.Ε. ∆ΕΠΙΝ.

Γεωµορφολογικά Στοιχεία
Η Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων χωροθετείται στο ∆υτικό
Άξονα του ελλαδικού χώρου. Η Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ περιλαµβάνει τρείς επιµέρους Περιφέρειες και δώδεκα
νοµούς. Περίπου το 50% των εκτάσεών της είναι ορεινό.
∆ηµογραφικά στοιχεία
Ο πληθυσµός της Χωρικής Ενότητας ανέρχεται περίπου στο 1,6 εκ. κατοίκους, µε την µεγαλύτερη
πληθυσµιακή συγκέντρωση να παρατηρείται στην ∆υτική Ελλάδα (περίπου το 47% της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ).
Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν την πιο πυκνοκατοικηµένη Περιφέρεια µε 94,2 κατοίκους ανά km2 και την
τρίτη πιο κατοικηµένη Περιφέρεια της χώρας. Σηµειώνεται ότι η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ µε βάση την ηλικιακή
σύνθεση του πληθυσµού, εµφανίζεί υψηλό ποσοστό ηλικιωµένων (άνω των 64 ετών) επί του
πληθυσµού τους.

Ενδεικτικά Στοιχεία ΑΕΠ
Σε σχέση µε την περιφερειακή κατανοµή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει περίπου το
12,1% του συνολικού ΑΕΠ (σε ΜΑ∆) της Ελλάδας. Το µέσο κ.κ. ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ διαµορφώνεται
σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας (15.561,8 σε ΜΑ∆).
Αντίθετα, µε την συνολική εικόνα των έντονων διαπεριφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα, η ΧΕ
∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει σχετικά υψηλή οµοιογένεια (συγκριτικά µικρότερη τυπική απόκλιση κ.κ.ΑΕΠ σε
ΜΑ∆ σε σχέση µε τις υπόλοιπες ΧΕ). Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι στη συγκεκριµένη ΧΕ
ανήκουν Περιφέρειες της ίδιας κατηγορίας επιλέξιµου στόχου (Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
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Σύγκλισης). Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ αποτελεί την δεύτερη (2η) µικρότερη ΧΕ σε σχέση µε το συνολικό
παραγόµενο ΑΕΠ από τις πέντε που προβλέπονται στην νέα προγραµµατική περίοδο. Γενικά, η
περιφερειακή συµµετοχή στο Εθνικό ΑΕΠ εξισορροπείται σε επίπεδο Χωρικής Ενότητας. Η σύσταση
πέντε «διευρυµένων περιφερειών» αµβλύνει µεν την ανισοκατανοµή του ΑΕΠ σε γεωγραφικό επίπεδο
δηµιουργώντας πιο συγκρίσιµα υπο-σύνολα από πλευράς µεγέθους της οικονοµικής βάσης, χωρίς
ωστόσο να µεταβάλει το γεωγραφικό κέντρο βάρους της οικονοµίας της χώρας αφού και πάλι πάνω
από το 60% της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στην Αττική και στην
βορειότερη των ΧΕ.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελεί την φτωχότερη περιφέρεια της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, µε το κ.κ.ΑΕΠ σε
ΜΑ∆ για το 2003 να αντιστοιχεί µόλις στο 62,7% του µέσου ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ των 25 (ΕΕ25=100).
Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί αναφορικά µε το κ.κ.ΑΕΠ, για το σύνολο της ΧΕ
∆ΕΠΙΝ είναι δυνατή µε την αξιολόγηση των επιµέρους βελτιώσεων των κ.κ.ΑΕΠ σε κάθε Περιφέρεια.
Συγκεκριµένα, σε σχέση µε το 2000 τα Ιόνια Νησιά, η Πελοπόννησος και η ∆υτική Ελλάδα εµφανίζουν
ενισχυµένο κ.κ .ΑΕΠ κατά 10.0 , 6.5 και 7.5 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα επί του

µέσου

ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ των 25 (ΕΕ25=100). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το µέσο κ.κ. ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ
το 2003 να ενισχύεται περίπου κατά 8 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2000.
Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει το 12,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας.
Από την ανάλυση της κατανοµή της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τοµείς της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ φαίνεται η
σηµαντική συνεισφορά του πρωτογενή τοµέα στην συνολική ΑΠΑ (12,4%) σε σχέση µε το µέσο όρο
της χώρας, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής τοµέας συµµετέχουν κατά 21,8% και 65,8%
αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι διαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονοµίας της Περιφέρειας προς τον
τριτογενή τοµέα, µε παράλληλη κάµψη του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
Αγορά Εργασίας
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ για ηλικίες από 15 έως 64 ετών, φτάνει περίπου το
67%, µε το µικρότερο ποσοστό να εµφανίζεται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Αντίθετα, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλή συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό (2η
µεγαλύτερη µεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας). Με εξαίρεση την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, η
ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εµφανίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης (µεγαλύτερα του µέσου ποσοστού απασχόλησης
της χώρας). Περίπου το 25% των απασχολουµένων της αναφέρεται στον πρωτογενή τοµέα, ποσοστό
που είναι το µεγαλύτερο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ΧΕ της χώρας, ενώ στον δευτερογενή τοµέα
απασχολείται περίπου το 18% των απασχολουµένων της ΧΕ. Αναφορικά, µε την ανεργία που
χαρακτηρίζει την ΧΕ ∆Ε.Π.ΙΝ, για το 2004, περίπου το 11% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι
άνεργοι, µε την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας να εµφανίζει την χειρότερη επίδοση µεταξύ των 13
Περιφερειών της χώρας.

7

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

Πίνακας 1-1: Βασικοί Περιφερειακοί ∆είκτες.
ενεργός

Οικονοµικά
(15-64) (%)

Οικονοµικά
(55-64), (%)

Απασχολούµενοι,
Γεωργία (%)

Απασχολούµενοι
Βιοµηχανία (%)

Απασχολούµενοι
Υπηρεσίες, (%)

Άνεργοι 15 και άνω (%)

% ανεργία νέων (15-24)

% ανεργίας γυναικών
(15-64)

Μακροχρόνια Άνεργοι
(% επί ανέργων)

ΑΠΑ (%)

ΑΠΑ_πρωτο (%)

ΑΠΑ_δευτερ (%)

ΑΠΑ_τριτογ (%)

Επίπεδο εκπαίδευσης
χαµηλό (%)

Επίπεδο εκπαίδευσης
µέτριο (%)

Επίπεδο εκπαίδευσης
υψηλό (%)

117,2
.
83,9

100,0
109,5
76,1

21740,6
23720,1
17634,1

100,0
109,1
81,1

69,6
70,4
66,5

43,9
45,4
41,3

63,1
64,5
59,4

70,7
72,4
73,7

55,5
56,6
45,2

.
.
12,6

.
.
22,4

.
.
65,0

9,2
8,2
10,5

18,5
16,2
26,9

10,1
9,2
16,2

44,5
.
53,1

.
.
100

.
.
6,8

.
.
22,0

.
.
71,2

.
.
41,0

.
.
38,5

.
.
20,5

2809,332

15,0

66,9

18,1

66,2

72,3

16409,0

75,5

.

.

54,8

.

.

17,0

24,3

58,8

13

.

.

55,1

23,7

9,6

22,5

67,9

45,4

35,6

19,1

1637,545

14,2

65,4

20,4

42,2

80,1

18772,4

86,3

.

.

56,9

.

.

21,0

24,1

54,9

11,4

.

.

61,6

15,8

11,3

32,1

56,6

50,8

33,1

16,2

218,594

14,3

64,9

20,8

94,2

69,4

16218,0

74,6

69,1

45,4

61,1

75,1

47

16,1

14,7

69,0

11,4

23,8

16

19,0

1,8

7,7

12,8

79,5

54,4

35,2

10,5

730,238

15,1

66,4

18,5

64,2

58,5

13628,1

62,7

63,6

39,3

55,6

71

39,2

23,9

18,5

57,6

12,5

30,2

21

61,6

5,1

12,3

16,7

71,0

50,8

33,4

15,9

599,199

13,8

63,9

22,3

38,7

72,8

16839,3

77,5

68,5

46,5

62,1

76,8

46,6

29,7

18,5

51,7

9,2

28,4

15,3

59,9

5,2

14,1

30,0

55,9

50,4

34,1

15,5

1548,031

14,5

65,2

20,3

53,1

65,7

15250,0

70,1

.

.

56,6

.

.

25,1

18,0

56,9

11,2

.

.

54,5

12,1

12,4

21,8

65,8

51,1

33,9

14,9

.

14,4

65,1

20,5

65,7

66,9

15561,8

71,6

67,1

43,7

59,6

74,3

44,3

23,2

17,3

59,5

11,0

27,5

17,4

46,8

4,0

11,4

19,8

68,8

51,8

34,2

13,9

3940,099

13,8

70,4

15,8

81,2

18839,6

86,7

60,8

0,7

23,6

75,7

9,1

.

.

51,6

38,1

0,6

19,6

79,9

29,3

44,7

26,0

1105,643

16,2

66,6

17,2

78,0

18185,9

83,6

58,2

17,4

17,3

65,3

8,4

.

.

31,3

10,3

9,7

14,4

75,9

46,0

36,8

17,2

63,3

Ποσοστό
Απασχόλησης, Σύνολο
(15-64 ετών)
Ποσοστό
Απασχόλησης, Άνδρες
(15-64 ετών)
Ποσοστό
Απασχόλησης,
Γυναίκες (15-64 ετών)

ενεργός

κ.κ.ΑΕΠ
σε
(ΕΕ25=100)

.
.
17,8

ΜΑ∆,

κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (2003)

.
.
67,7

Πληθυσµιακή
πυκνότητα
(πληθυσµός/km2),
2004
Μέσος όρος κ.κ.ΑΕΠ σε
ΜΑ∆,
2000-2003,
(ΕΕ25=100)

.
.
14,5

2004

Πληθυσµός ηλικίας 65
και άνω, 2004 (%)

Εκπαίδευση

Πληθυσµός ηλικίας 1564 ετών, 2004 (%)

Παραγωγή

Πληθυσµός ηλικίας έως
15 ετών, 2004 (%)

Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός και Αγορά εργασίας

.
.
11040,65

Γεωγραφική
Ενότητα

ΕΕ25
ΕΕ15
ΕΛΛΑ∆Α
ΧΑΕ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ*
ΧΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ*
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΧΕ ∆ΕΠΙΝ*
(παραγόµενοι
1
δείκτες)
ΧΕ ∆ΕΠΙΝ
(µέση
τιµή
2
δεικτών)
ΧΕ ΑΤΤΙΚΗΣ*
ΧΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ*

Οικονοµία

Πληθυσµός,
(1000)

Πληθυσµός και Ηλικιακή Σύνθεση

.

.

Πηγή: Eurostat, 2005

3

Οι δείκτες για τις χωρικές ενότητες παράγονται κατά προσέγγιση από την χρήση των απαιτούµενων στοιχείων της Eurostat (επεξεργασία Συµβούλου).
Οι δείκτες είναι αποτέλεσµα της µέσης τιµής των δεικτών που εµφανίζει κάθε περιφέρεια της αντίστοιχης χωρικής ενότητας, και είναι αξιόπιστοι εφόσον η τυπική απόκλιση του δείκτη µεταξύ των
περιφερειών που αποτελούν κάθε ΧΕ είναι µικρή.
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Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα Ισχυρά Σηµεία και Αδυναµίες της ΧΕ, οι Ευκαιρίες και
Απειλές (SWOT Analysis). Η ανάλυση συστηµατοποιεί τα ευρήµατα της υφιστάµενης κατάστασης,
αποτελώντας την βάση για την στρατηγική της Περιοχής (βλ. Ενότητα 2).
Πίνακας 1-2: Ανάλυση SWOT της Χωρικής Ενότητας (Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων)
Ισχυρά Σηµεία
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Κοµβική
θέση
της
Περιοχής
Προγραµµατισµού (∆υτική Πύλη, θέση
στον άξονα Αδριατικής – Ιονίου, γειτνίαση
µε Βαλκανικές χώρες).
Μεγάλα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα
στην Περιοχή Προγραµµατισµού (Ζεύξη
Ρίου – Αντιρρίου, ΠΑΘΕ) ή σε
γειτνιάζουσες Περιφέρειες (Παραιόνια
Οδός, Εγνατία).
Ύπαρξη Αστικών Κέντρων που µπορούν
να αποτελέσουν σηµεία αναπτυξιακής
στρατηγικής
(Πάτρα,
Τρίπολη,
πρωτεύουσες νοµών ΠΙΝ).
∆ιεθνής τουριστικός προορισµός.
Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε
κύριο συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας
την Ολυµπία.
Ο αναπτυγµένος τουριστικός τοµέας που
συµβάλλει στη δηµιουργία-συντήρηση
θέσεων εργασίας.
Ύπαρξη µεγάλου αριθµού περιοχών
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής
αξίας.
Σηµαντική βιοποικιλότητας µε πλούσια
τοπική χλωρίδα και πανίδα.
Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι
από διεθνείς συµβάσεις (NATURA,
RAMSAR).
Σηµαντική
λαϊκή
και
πολιτιστική
κληρονοµιά.
Ύπαρξη
ικανού
αριθµού
τοπικών
αγροτικών
προϊόντων
ποιότητας
οίνος,
βρώσιµη
ελιά,
(ελαιόλαδο,
εσπεριδοειδή, κλπ).
Λειτουργία Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων
και Ερευνητικών Ινστιτούτων ∆ιεθνούς
Εµβέλειας.
Πλούσιο υδατικό δυναµικό.
Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές για τη
διασύνδεση µε εµπορικά δίκτυα και την
διακίνηση επιβατών.

Αδυναµίες
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ.
Τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά της
σηµαντικού τµήµατος της Περιοχής
Προγραµµατισµού
(Ορεινές
και
Ηµιορεινές Περιοχές, Νησιωτικότητα) µε
αποτέλεσµα την δηµιουργία γεωγραφικής
ασυνέχειας και τάσεις ερηµοποίησης.
Ενδοπεριφερειακές και διανοµαρχιακές
ανισότητες, µε ύπαρξη θυλάκων χαµηλής
ανάπτυξης.
Ελλιπής οργάνωση των οικιστικών και
δραστηριοτήτων
στα
παραγωγικών
αστικά και ηµιαστικά κέντρα της Χ.Ε, µε
αποτέλεσµα την δυσλειτουργία τους ως
πόλων ανάπτυξης.
Χαµηλή ανταγωνιστικότητα προϊόντων
και αγορών.
Σηµαντική εξάρτηση από τον τουρισµό
(κυρίως της ΠΙΝ), χωρίς πρόβλεψη
αντιµετώπισης
συνακόλουθων
προβληµάτων (ρύπανση, υπεράντληση
ύδατος, αλλαγές στο περιβάλλον, κλπ).
Χαµηλός
βαθµός
διαφοροποίησης
τουριστικού προϊόντος, µε την έλλειψη
οργανωµένων χώρων και υποδοµών
τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδοµές
αγροτουρισµού, τουριστικά αγκυροβόλια,
µαρίνες, κλπ)
Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών
υποδοµών
και
οργάνωσης
του
τουριστικού επιχειρηµατικού ιστού.
Σταδιακή αποµάκρυνση από το µοντέλο
του µαζικού τουρισµού.
Τάσεις αποβιοµηχάνισης.
Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων
των ερευνητικών προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία.
Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο
σύνολο του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού
της Χ.Ε.
Μικρό µέγεθος «εσωτερικής» αγοράς για
τις εκτός του τουρισµού οικονοµικές
δραστηριότητες.
Χαµηλού βαθµού διασύνδεση των
παραγωγικών τοµέων µε αποτέλεσµα την
αδυναµία απορρόφησης υπηρεσιών και
προϊόντων (π.χ αγροτικών).
Χαµηλός βαθµός εξοικείωσης και χρήσης
ΤΠΕ.
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•

Ευκαιρίες
•
•
•
•
•

•

•

∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού
Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα), και
σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής.
∆ηµιουργία του Άξονα µεταφορών
Αδριατικής – Ιονίου (έως την Κύπρο) στο
πλαίσιο των ΤΕΝ-Τ.
Υλοποίηση
σηµαντικής
κλίµακας
µεταφορικών
έργων
σε
γειτονικές
Περιφέρειες (π.χ. Εγνατία Οδός).
Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως
∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις χώρες
της Ε.Ε.
Αξιοποίηση των ερευνητικών δοµών της
Περιοχής Προγραµµατισµού και διάχυση
των αποτελεσµάτων στον παραγωγικό
ιστό.
Αύξηση
της
παγκόσµιας
ζήτησης
ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του
ειδικού / θεµατικού ή εναλλακτικού
Τουρισµού.
Ανάπτυξη
αιολικής,
υδροηλεκτρικής
ενέργειας. (ενεργειακά δίκτυα).

∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στην αγορά
εργασίας (µακροχρόνια ανεργία, ανεργία
γυναικών, κλπ).
• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον
αγροτικό
τοµέα
(κυρίως
στην
Πελοπόννησο).
• Εποχιακά αυξηµένη ανεργία, λόγω της
ενασχόλησης µε τον τουρισµό.
• Υψηλός
δείκτης
γήρανσης
του
πληθυσµού.
• Χαµηλό
επίπεδο
εκπαίδευσης
και
εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναµικού.
• Έλλειψη
οργανωµένων
ΧΥΤΑ
και
υποδοµής διαχείρισης απορριµµάτων.
• ∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού
καλύµµατος
λόγω
αποδάσωσης,
υπερβόσκησης.
• Μόλυνση και ρύπανση του εδάφους λόγω
της
χρήσης
φυτοφαρµάκων
και
λιπασµάτων.
• Υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα
της Περιοχής Προγραµµατισµού, µε
ανεπαρκείς υποδοµές συλλογής και
διαχείρισης υδάτων.
• Ποιοτικές
ελλείψεις
σε
κοινωνικές
υποδοµές (εκπαίδευση – υγεία).
• Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου.
• Ελλείψεις ποιοτικού χαρακτήρα στις
υποδοµές
µεταφορών
(οδικό
–
σιδηροδροµικό – θαλάσσιο δίκτυο).
• Ελλείψεις στον χωροταξικό σχεδιασµό
(τοπικού επιπέδου) και στον πολεοδοµικό
σχεδιασµό.
• Αυξηµένα προβλήµατα κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων αστικών κέντρων.
Απειλές
•
•

•
•
•

•

•

Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και
∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα.
Συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές
υποδοµές µε αποτέλεσµα, αφ' ενός
συγκέντρωση δηµοσίων πόρων σ' αυτές,
αφ'
ετέρου
παρακώλυση
των
παραγωγικών
/
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της
παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. µετά τις
διευρύνσεις του 2004 και του 2007.
Είσοδος νέων ανταγωνιστών (εκτός Ε.Ε)
στην τουριστική αγορά.
Άσκηση σηµαντικών πιέσεων στις
χρήσεις γης και στο φυσικό και οικιστικό
περιβάλλον από την εποχική τουριστική
δραστηριότητα.
Τάσεις κυριαρχίας διάσπαρτου µοντέλου
ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων
και διάχυτου προτύπου
οικιστικής
ανάπτυξης.
Άναρχη τουριστική ανάπτυξη µε κίνδυνο,

10

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της
γειτνίασης µε την Αθήνα και της
διευκόλυνσης της προσβασιµότητας µε
την
ύπαρξη
επαρκούς
δικτύου
αυτοκινητόδροµων (∆υτική Ελλάδα –
Πελοπόννησος).
Η δυνατότητα ουσιαστικών παρεµβάσεων
για την αναβάθµιση της οργάνωσης και
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά
τη ∆' Προγραµµατική περίοδο
Ο Χάρτης για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των
αποφάσεων του Ε.Σ. στη Λισσαβόνα.
Αξιοποίηση
δυναµικών
αστικών
–
τουριστικών κέντρων.
Η εµβάθυνση της ευρω-µεσογειακής
συνεργασίας σε θέµατα τουρισµού.
Αλλαγή διατροφικών προτύπων και
γενικότερη στροφή των καταναλωτών
προς
προϊόντα
αναγνωρισµένης
ποιότητας και προέλευσης.
Η
ευρωπαϊκή
στρατηγική
του
Γκέτεµπουργκ
για
την
«αειφόρο
ανάπτυξη».
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ΚτΠ και
αποτελεσµάτων
έρευνας
για
την
αντιµετώπιση
διαρθρωτικών
προβληµάτων
(βελτίωση
διοικητικής
λειτουργίας, άρση οικονοµικής και
κοινωνικής
αποµόνωσης,
βελτίωση
ανταγωνιστικότητας, κλπ).
∆υνατότητες
που
προσφέρουν
οι
πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθµιση
του ανθρώπινου δυναµικού (κατάρτιση,
δια βίου µάθηση).
Η διάρθρωση της τοπικής οικονοµίας
δηµιουργεί υπό προϋποθέσεις ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατήρηση και
αύξηση των θέσεων εργασίας.
∆υνατότητα
απορρόφησης
τοπικών
προϊόντων
από
τριτογενή
τοµέα
(ξενοδοχειακές
µονάδες,
µονάδες
εστίασης).
Ενσωµάτωση οικονοµικών µεταναστών,
στοιχείο που ενισχύει το εργατικό
δυναµικό.

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

σε περίοδο ύφεσης, σοβαρού κλονισµού
της οικονοµίας πολλών επαγγελµατικών
τάξεων.
Σηµαντική εξάρτηση τουρισµού (κυρίως
των Ιονίων) από δύο ευρωπαϊκές χώρες.
Η
διεθνής
ανταγωνιστικότητα
του
τουριστικού προϊόντος στηρίζεται στις
χαµηλές τιµές και στο µαζικό του
χαρακτήρα.
∆ιαρροή
επιστηµονικού
στελεχιακού
δυναµικού, λόγω έλλειψης ευκαιριών.
Εξαρτήσεις
της
παραγωγικής
/
επιχειρηµατικής βάσης από τις κρατικές
ενισχύσεις και τις δηµόσιες επενδύσεις εν
γένει.
Η απερήµωση της υπαίθρου.
Περιβαλλοντικές
πιέσεις
από
συγκέντρωση
τουριστικών
δραστηριοτήτων σε θύλακες θαλάσσιας
και χερσαίας τουριστικής ανάπτυξης.
Περαιτέρω υποβάθµιση του υδροφόρου
ορίζοντα της Περιοχής Προγραµµατισµού
από υπεράντληση αρδευτικού ύδατος και
έλλειψη έργων εµπλουτισµού µε τη
χρήση / αξιοποίηση επιφανειακών
υδάτων.
Η εφαρµογή της νέας ΚΓΠ.
Υπερβολική εξειδίκευση της παραγωγικής
βάσης στον πρωτογενή και τριτογενή
τοµέα.
δείκτης
Υψηλός
και
αυξανόµενος
γήρανσης του πληθυσµού.
Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων
στον πρωτογενή τοµέα.
Αυξανόµενη
εισροή
οικονοµικών
µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης του
κοινωνικού
αποκλεισµού,
που
δηµιουργούν ανάγκες ενσωµάτωσής τους
στην τοπική οικονοµία και κοινωνία.
Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα
τελευταία 10-15 χρόνια, µε ιδιαίτερη
έµφαση στους νέους, τις γυναίκες και τα
άτοµα περιορισµένων προσόντων.

1.2 Ανάλυση της κατάστασης ανά Περιφέρεια της ΧΕ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου
και Ιονίων Νήσων κατά την έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού
1.2.1 Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Γενική ανάλυση Περιφέρειας
Γεωµορφολογικά στοιχεία
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε) καταλαµβάνει το Β∆ τµήµα της Πελοποννήσου και το ∆υτικό
άκρο της Στερεάς Ελλάδας. Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Η
συνολική της έκταση είναι 11.350 km2 και καλύπτει το 8,6% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στο
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µεγαλύτερο ποσοστό τα εδάφη της είναι ορεινά (45,3%) και ηµιορεινά (25,6%), ενώ µόλις το 29,1%
είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει εκτεταµένα παράλια και στους τρεις Νοµούς, που βρέχονται από τη
θάλασσα του Ιονίου Πελάγους και των κόλπων Αµβρακικού, Πατραϊκού και Κορινθιακού.
Η γεωµορφολογία της Περιφέρειας παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, αφού σε αυτήν περιλαµβάνονται
όρη µε ιδιαίτερα µεγάλο υψόµετρο (Αροάνια 2.335 m, Ερύµανθος 2.222 m, Παναχαϊκό 1.926 m),
µεγάλες φυσικές λίµνες (Τριχωνίδα 95,8 km2 - η µεγαλύτερη της χώρας, Αµβρακία 14,4 km2,
Λυσιµαχεία 13 km2 κλπ) και ποταµοί (Αχελώος 220 km, που είναι ο δεύτερος σε µήκος ποταµός της
Ελλάδας, Πηνειός, Αλφειός, Εύηνος, Σελινούντας, Βουραϊκός, Πείρος και Γλαύκος).
∆ηµογραφικά στοιχεία
Ο πληθυσµός της Π∆Ε ανέρχεται σε 740.506 άτοµα3. Είναι η τέταρτη σε πληθυσµό περιφέρεια της
Ελλάδας, συγκεντρώνοντας το 6,75% του συνολικού πληθυσµού της χώρας.
Πίνακας 1-3: Πληθυσµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Κατανοµή
Νοµός /
Περιφέρεια Σύνολο
χώρας

Πληθυσµός
1991

Αιτ/νίας

Κατανοµή
Πληθυσµός
2001

Πληθυσµού 1991
Αστικός

Ηµιαστικός

Αγροτικός

228.180

75.853

38.357

113.970

Αχαΐας

300.078

198.664

9.732

Ηλείας

179.429

44.517

Π.∆.Ε.

707.687

Σύνολο χώρας

10.259.000

Πληθυσµού 2001 4

Μεταβολή
1991/01

Κάτοικοι
ανά km2

Αστικός

Αγροτικός

224.429

113.047

111.382

-1,6%

41,10

91.682

322.789

216.592

106.197

7,6%

98,70

32.775

102.137

193.288

81.994

111.294

7,7%

73,80

319.034

80.864

307.789

740.506

411.633

328.873

4,6%

6.036.660

1.312.774

2.910.466

10.964.020

7.980.414

2.983.606

6,9%

83,10

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006

Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ) του πληθυσµού για τους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας
είναι θετικός, ξεπερνά δε αυτόν της χώρας και για τις δύο δεκαετίες. Ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας κατά
την δεκαετία 1981- 1991 παρουσίασε πληθυσµιακή αύξηση, η οποία όµως ανετράπη κατά τη δεκαετία
1991-2001. Μετά την διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97) η Π∆Ε αποτελείται από 74 ΟΤΑ όπου δεκαέξι
δήµοι της έχουν πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ είκοσι τέσσερις έχουν πληθυσµό
κυµαινόµενο από 5.000 έως 10.000 κατοίκους5. Συνολικά σηµαντική αύξηση του πληθυσµού
παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήµοι των Νοµών Αχαΐας - Ηλείας και οι παρά τον οδικό
άξονα Ναυπάκτου - Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας. Αντίθετα, οι ορεινοί ∆ήµοι παρουσιάζουν
πληθυσµιακή µείωση, αναδεικνύοντας το έλλειµµα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Π∆Ε.
Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών
Εισαγωγή

3
4
5

ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006

Στην απογραφή του 2001 δεν παρατίθενται από την ΕΣΥΕ στοιχεία για την διάκριση του πληθυσµού σε ηµιαστικό.
ΕΣΥΕ (Απογραφή 2001),στοιχεία ΕΣΥΕ 2006.
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Οι τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα για
την Π∆Ε, µε σκοπό να συγκρίνουν την επίδοσή της τόσο διαχρονικά όσο και σε σχέση µε την επίδοση
άλλων υπερεθνικών, εθνικών και περιφερειακών συνόλων.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί διαρθρωτικοί δείκτες για την Π∆Ε.
Πίνακας 1-4: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες

Περιφέρεια ∆Ε

Ελλάδα

ΕΕ25

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100), (2003)

62,7

81,1

100

63,5

71,9

100

Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (15-64 ετών), (2004)

55,6

59,4

63,1

Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας (55-64
ετών), (2004)

37,8

39,4

41

Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (% επί των ανέργων), (2004)

61,6

55,0

45,1

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (1000), (2004)

5,1

104,5

21445,1

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ, (2001)

0,94*

0,64

1,93

Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούµενο (ΕΕ25=100), (2002)

* 1991 Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Οικονοµικές Επιδόσεις
Ενδεικτικά στοιχεία ΑΕΠ
Η Π∆Ε εµφανίζει ιδιαίτερα χαµηλές αναπτυξιακές επιδόσεις συγκριτικά ακόµα και µε την διευρυµένη
Ευρώπη των 25. Παρά τις σηµαντικές χρηµατοδοτικές εισροές µέσω Κοινοτικών κονδυλίων και
εθνικών πόρων (ΜΟΠ και ΚΠΣ), εντούτοις δεν παρουσιάζει την αντίστοιχη αναπτυξιακή εξέλιξη µε
όρους ονοµαστικής σύγκλισης. Το κ.κ. ΑΕΠ της Περιφέρειας υστερεί τόσο σε εθνικό, όσο και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, για το έτος 2003 το κ.κ. ΑΕΠ κυµάνθηκε στο 77,3% του κ.κ.ΑΕΠ της
χώρας, και στο 62,7% του µέσου ευρωπαϊκού κ.κ.ΑΕΠ σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100).
Η Περιφέρεια, ωστόσο, αναπτύχθηκε µε ρυθµούς ανάπτυξης (µεταβολή ΑΕΠ) υψηλότερους του
κοινοτικού µέσου όρου (τόσο της Ε.Ε. των 25 όσο και των 15) για την περίοδο 2000-2003, µε
αποτέλεσµα να µειωθεί η κατά κεφαλήν διαφορά προϊόντος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι, το
2000 ο ΜΕΡΜ της Περιφέρειας ήταν µικρότερος του µέσου ευρωπαϊκού ρυθµού. Αντίθετα, την
περίοδο 2000-2003, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ήταν 7,4% για την
Περιφέρεια, όταν ο ευρωπαϊκός µέσος ετήσιος ρυθµός ήταν περίπου 3%.

Πίνακας 1-5: Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑ∆, 2003.
Γεωγραφική Ενότητα

ΑΕΠ

κ.κ. ΑΕΠ

ΑΕΠ σε
6

κ.κ. ΑΕΠ σε
ΜΑ∆

(εκ. Ευρώ)

(ευρώ)

ΜΑ∆

ΕΕ25

9.953.329

21.740,6

9.953.329

21.740,6

ΕΕ15

9.503.521

24.770,4

9.100.568

23.720,1

Ελλάδα

155.543,2

14.110,1

194.390,1

17.634,1

∆υτική Ελλάδα

7.951,3

10.904,7

9.937,1

13.628,1

6

ΜΑ∆: Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης υπολογίζονται µε βάση το επίπεδο εισοδηµάτων και το επίπεδο των τιµών σε κάθε
χώρα.

13

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Η Π∆Ε παράγει το 5,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Στο
σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της
ΑΠΑ για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο 12,3% (Eurostat, 2003). Σε
επίπεδο NUTS 3 ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 27% της ΑΠΑ του Νοµού Ηλείας, ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά για την Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα είναι 12,8% και 6,2%.
Αντίστοιχα ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την Περιφέρεια και τους
Νοµούς να παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά συµµετοχής ανά γεωγραφική περιοχή. Συγκεκριµένα, ο
δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει το 16,7% της συνολικής ΑΠΑ της Περιφέρειας, ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά για Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία είναι 14,4%, 20,2% και 11,2%.
Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια παράγει το 3,9% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο σύνολο
της χώρας.
Αναφορικά, µε την συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), περιφερειακό
(∆υτική Ελλάδα) και τοπικό επίπεδο (Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα), παρατηρείται σχετική ισοκατανοµή
µε το ποσοστό να κυµαίνεται από 71% (∆υτική Ελλάδα) έως 73,6% (Αχαΐα). Εξαίρεση αποτελεί ο
Νοµός Ηλείας, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι σηµαντικά χαµηλότερο (61,8%), λόγω του έντονου
αγροτικού χαρακτήρα του Νοµού. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η Περιφέρεια συµµετέχει στην
συνολική ΑΠΑ του τοµέα των υπηρεσιών της χώρας µε 5,1%.
Σηµειώνεται ότι διαχρονικά παρατηρείται στροφή της οικονοµίας της Περιφέρειας προς τον τριτογενή
τοµέα (κυρίως σε υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου), αφού αυξάνεται η συµµετοχή του τοµέα αυτού
στο συνολικό περιφερειακό προϊόν, µε παράλληλη κάµψη του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα.
Αγορά Εργασίας & Παραγωγικότητα
Το 1981 ο ενεργός πληθυσµός σε επίπεδο Περιφέρειας ανήλθε σε 250.503, το 1991 σε 262.654, το
2001 σε 291.476 παρουσιάζοντας αύξηση 4,8% και 10,9% αντίστοιχα, όταν σε εθνικό επίπεδο η
αύξηση ανήλθε σε 9,7% και 19,0% αντίστοιχα7.
Από τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, οι απασχολούµενοι σε πανελλαδικό επίπεδο παρουσίασαν
ποσοστιαία αύξηση 3,81% (δεκαετία 1981- 1991)και 16,77% (δεκαετία 1991-2001), ενώ σε επίπεδο
Περιφέρειας σηµειώθηκε πτώση κατά 1,1% την περίοδο 1981-1991 και αύξηση 3,8% την επόµενη
δεκαετία.
Σε σχέση µε τον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό της Περιφέρειας (15 - 64 ετών), παρατηρείται µια
υστέρηση του ποσοστού ως προς το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συγκεκριµένα, η ηλικιακή οµάδα 15 -64 εµφανίζει ποσοστό οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της τάξης

7

Απογραφές ΕΣΥΕ 1981 – 1991 – 2001.
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του 63,6% στην Περιφέρεια και υπολείπεται τόσο του εθνικού (66,5%), όσο και του ευρωπαϊκού
µέσου όρου (ΕΕ25 69,6%8).
Οι επιδόσεις τόσο της χώρας, όσο και της Περιφέρειας σε σχέση µε τα κριτήρια της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας παρουσιάζουν σχετική υστέρηση συγκριτικά µε τους δείκτες της Ε.Ε. των 15 και των 25,
αλλά και σε σχέση µε τους στόχους της Λισσαβόνας για το 2010. Ειδικότερα για την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας, το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης διαµορφώνεται στο επίπεδο του 55,6%,
έναντι εθνικού στόχου για αύξησή του στο 67% το 2005 (µη επιτευχθέντος) και στο 70% το 2010.
Βασική αιτία για την χαµηλή επίδοση στο ποσοστό απασχόλησης αποτελεί ο ιδιαίτερα χαµηλός
βαθµός συµµετοχής των γυναικών στην Περιφέρεια (39,2%), έναντι του στόχου για αύξησή του στο
60% το 2010. Το ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωµένους εργαζόµενους (55-64 ετών)
ανέρχεται στο 37,8% και απέχει αρκετά από τον στόχο για αύξησή του στο 50% το 2010.
Πίνακας 1-6: ∆είκτες απασχόλησης Π∆Ε ως προς τους Ευρωπαϊκούς στόχους
∆είκτες
Συνολικό ποσοστό
απασχόλησης
Ποσοστό γυναικείας
απασχόλησης
Ποσοστό ηλικιωµένων
εργαζοµένων (55-64)

∆υτική Ελλάδα

Ελλάδα

EE15

2000

2004

56,6%

55,6%

59,4%

64,5%

40,5%

39,2%

45,2%

42,7%

37,8%

39,4%

EE25

2004

Ευρωπαϊκός
Στόχος
2005

2010

63,1%

67%

70%

56,6%

55,5%

57%

60%

42,4%

40,9%

50%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Αναφορικά µε την απασχόληση η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας εµφανίζει διαφορετική κατανοµή ως
προς την κλαδική σύνθεση σε σχέση µε αυτήν της χώρας, καθώς ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί τον
δεύτερο σηµαντικότερο τοµέα απασχόλησης µετά τον τριτογενή. Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες
απορροφούν το 57,6% των απασχολούµενων της Περιφέρειας (µ.ο χώρας 65%), ενώ στον
πρωτογενή τοµέα απασχολείται το 23,9% των απασχολουµένων (µ.ο χώρας 12,6%). Αντίθετα, µε την
απασχόληση στον πρωτογενή και τον τριτογενή τοµέα, το ποσοστό απασχόλησης στον δευτερογενή
τοµέα στην Περιφέρεια παρουσιάζει µικρότερη διαφοροποίηση ως προς το αντίστοιχο µέσο ποσοστό
απασχόλησης της χώρας στον δευτερογενή τοµέα (18,5% έναντι 22,4% της χώρας).
Σε σχέση µε το 2000, παρατηρείται ραγδαία µείωση των απασχολούµενων της Π∆Ε στον αγροτικό
τοµέα και σαφής άνοδος των ποσοστών απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, ενισχύοντας την
στροφή της Περιφέρειας προς τον τοµέα των υπηρεσιών.

8

Eurostat, 2004.
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Σχήµα 1-1: Εξέλιξη απασχόλησης κατά τοµέα παραγωγής
Το ποσοστό ανεργίας στην Π∆Ε ανέρχεται στο 12,5%9, υψηλότερο δηλαδή του εθνικού µέσου όρου
και του µέσου της ΕΕ-25 για το 2004 (10,5% και 9,2% αντίστοιχα)10. Η ανεργία πλήττει κυρίως τις
γυναίκες και τους νέους (ηλικίας 15 έως 24 ετών), µε την Περιφέρεια να παρουσιάζει επιδόσεις
χαµηλότερες του µέσου επιπέδου της χώρας και της ΕΕ25. Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια, το
ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ανήλθε στο 21% και για τους νέους στο 30,2%, µε το µέσο
ποσοστό ανεργίας της χώρας για τις δύο κρίσιµες οµάδες του πληθυσµού να είναι 16,2% και 26,9%
αντίστοιχα. Η υστέρηση της Περιφέρειας γίνεται εντονότερη µε την σύγκριση των ποσοστών ανεργίας
µε την Ευρώπη των 25. Συγκεκριµένα, το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι
10,1% και των νέων 18,5%. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο Νοµός µε την µεγαλύτερη ανεργία στην
Περιφέρεια είναι ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας (15,4%). Σηµειώνεται ότι στην ∆υτική Ελλάδα το 61,6%
των ανέργων πλήττονται από µακροχρόνια ανεργία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-25 είναι
44,5% (Eurostat, 2004).
Εκτός του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού, που εκφράζεται µε το ποσοστό
απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συντελεί και η
παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Ο Πίνακας 1-7 παρουσιάζει για το έτος 2002, το
επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας µετρηµένο µε δύο τρόπους, παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ
σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά σύνολο εργατοωρών
έτους. ∆ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο σε επίπεδο
χώρας και στην Περιφέρεια υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου της Ε.Ε. των 15 αλλά και των 25.
Ωστόσο και σε συνδυασµό µε την σχετική υστέρηση στο βαθµό απασχόλησης, διαφαίνεται ότι η
9

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρνητική επίδοση φαίνεται να περιορίζεται αισθητά, καθώς σύµφωνα µε δελτίο τύπου της Εθνικής
ο
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος κατά το 1 τρίµηνο η ανεργία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας βρίσκεται στο 9,9% του
εργατικού δυναµικού.
10
Eurostat 2004.
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βελτίωση του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας παραµένει για την Περιφέρεια µία από τις
βασικότερες προκλήσεις στην εφαρµογή περιφερειακής πολιτικής προκειµένου να επιτευχθούν οι
στόχοι της Λισσαβόνας.
Πίνακας 1-7: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002.
Ωριαία παραγωγικότητα

Παραγωγικότητα εργασίας
Γεωγραφική
Ενότητα

ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ανά % του Μ.Ο.
απασχολούµενο

της ΕΕ25

Μέσος όρος

εργασίας

% απόκλισης
από το Μ.Ο.
της χώρας

ΑΕΠ σε ΜΑ∆
ανά σύνολο
εργατοωρών
έτους

%

εργατοωρών

απόκλισης

πλήρους

από το

απασχόλησης

Μ.Ο. της ανά εβδοµάδα
χώρας

ΕΕ-25

50.006

100,0%

ΕΕ-15

56.095

112,2%

Ελλάδα

35.961

71,9%

0,0

80,783

0,0

43,2

∆υτική Ελλάδα

31.777

63,5%

-11,6%

70,889

-12,2%

42,9

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Σε σχέση µε την παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά και το βαθµό απασχόλησης σε περιφερειακό
επίπεδο, καθοριστική επίδραση ασκεί µεταξύ άλλων η τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης, αλλά
και το µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού. Η Π∆Ε παρουσιάζει σχετικά µεγάλο βαθµό
εξάρτησης της απασχόλησης από τον πρωτογενή τοµέα, ενώ εµφανίζει αρνητική απόκλιση από τον
εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε στοιχεία
συστηµατοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας κατά κατηγορία εκπαίδευσης,
διαπιστώνεται ότι σχεδόν τα 2/3 του ανθρώπινου δυναµικού εντάσσεται στην κατηγορία
πρωτοβάθµιας και γυµνασιακής εκπαίδευσης χωρίς να είναι σαφές, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία,
εάν στερούνται ακόµη και των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων11.
Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα
Πρωτογενής Τοµέας
Ο πρωτογενής Τοµέας εξακολουθεί να κατέχει ιδιαίτερη σηµασία στην οικονοµία της Π∆Ε. Αν και τα
τελευταία χρόνια παρουσιάζεται σχετική κάµψη, εντούτοις αποτελεί σηµαντικό πόλο απασχόλησης και
οικονοµικής δραστηριότητας.
Ο πρωτογενής Τοµέας της Περιφέρειας εµφανίζει σε µεγάλο βαθµό τα ίδια προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Ελληνική γεωργία. Η µεγαλύτερη όµως συµµετοχή του στο εισόδηµα και την
απασχόληση της Περιφέρειας συντελεί, ώστε τα προβλήµατα αυτά να είναι οξύτερα για την οικονοµία
και την κοινωνία της περιοχής. Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής τοµέας
εστιάζονται:

11

•

Στον µικρό και πολυτεµαχισµένο κλήρο (µ.ο 34,3 στρεµ.).

•

Στην ηλικιακή διάρθρωση του αγροτικού πληθυσµού.

Eurostat, 2005.
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•

Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών.

•

Στις αδυναµίες που παρουσιάζει ο τοµέας εµπορίας και διακίνησης των αγροτικών
προϊόντων.

•

Στην πληµµελή οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και την ως εκ
τούτου αδυναµία τους να συµβάλλουν στην εξοµάλυνση των συνθηκών προώθησης των
αγροτικών προϊόντων και διακίνησης των αγροτικών εισροών.

•

Στην έντονη διαφοροποίηση της παραγωγικότητας και των εισοδηµάτων εντός της
Περιφέρειας, η οποία είναι αποτέλεσµα των φυσικών συνθηκών και γενικότερων δυνατοτήτων
των επιµέρους περιοχών. Στις περιοχές αυτές, η έλλειψη εξωγεωργικής απασχόλησης εντείνει
τις ανισότητες.

•

Στις περιορισµένες δυνατότητες οικονοµικής εκµετάλλευσης των δασών της Περιφέρειας λόγω
της ποιότητος.

∆ευτερογενής Τοµέας
Ο δευτερογενής τοµέας την παρούσα περίοδο χαρακτηρίζεται από µια γενικότερη προσπάθεια
αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής βάσης και την µετατόπιση των δραστηριοτήτων από τους
παραδοσιακούς φθίνοντες κλάδους (µεγάλες µονάδες) προς ανταγωνιστικές και βιώσιµες
δραστηριότητες. Ο συνολικός αριθµός επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα στην Περιφέρεια ανήλθε
στις 10.30012, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου κατά 18,5% σε σχέση µε το 2001. Η ποσοστιαία
µεταβολή για την περίοδο αυτή ήταν µεγαλύτερη και αυτής των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα
(αύξηση περίπου 10%). Οι βασικότερες µεταποιητικές µονάδες στην Περιφέρεια αφορούν τους
κλάδους τροφίµων και ποτών, ένδυσης, εκτυπώσεων, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών - πληροφορικής,
χαρτιού, πλαστικών, βιοµηχανίες επεξεργασίας ξύλου, µη µεταλλικών ορυκτών.
Σηµειώνεται ότι στον µεταποιητικό τοµέα η Π∆Ε συγκεντρώνει ορισµένα χωροταξικά και άλλα
πλεονεκτήµατα, τα οποία κατάλληλα αξιοποιούµενα µπορεί να στηρίξουν την ανάπτυξή της.
Ενδεικτικά αναφέρεται η σηµαντική παραγωγή του πρωτογενούς τοµέα η οποία έχει τη δυνατότητα
στήριξης µεταποιητικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα την παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων
(Π.Ο.Π, ΠΓΕ, ΟΠΑΠ) και την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων για
εξαγωγή.
Η λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των ερευνητικών ινστιτούτων και του
Επιστηµονικού Πάρκου στη Περιφέρεια µε το επιστηµονικό και ερευνητικό δυναµικό που διαθέτουν,
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην προσέλκυση καινοτόµων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοµείς
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Επισηµαίνεται η ύπαρξη των
οργανωµένων Βιοµηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ Πατρών, Εµπορικό Λιµάνι Αστακού), η οποία παρέχει
τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη των µεταποιητικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.

12

Μητρώο Επιχειρήσεων 2004.
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Ιδιαίτερης σηµασίας είναι και η γεωγραφική θέση της Π.∆.Ε., η οποία προσφέρει αναπτυξιακές
δυνατότητες, δεδοµένου ότι εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση τόσο στις αγορές του εσωτερικού όσο και
του εξωτερικού (λιµάνι Πατρών, ΠΑΘΕ).

Τριτογενής Τοµέας
Ο Τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο τοµέα στην Περιφέρεια (57,6% των απασχολουµένων και
71% της ΑΠΑ13). Στην Π∆Ε δραστηριοποιούνται 31.383 επιχειρήσεις, σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση
µε το 2001, περίπου κατά 10%. Το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα
αναφέρεται στους κλάδους του εµπορίου και των υπηρεσιών.
Ειδικότερα η Περιφέρεια σηµειώνει µεγάλη ανάπτυξη στους τοµείς:
•

των µεταφορικών υπηρεσιών,

•

των υπηρεσιών υγείας,

•

των υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης µε την ύπαρξη εκπαιδευτικών και
ερευνητικών ιδρυµάτων,

•

παραγωγικών υπηρεσιών.

Ως ιδιαίτερης σηµαντικότητας αναδεικνύονται οι µεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη ποικίλων
τουριστικών

δραστηριοτήτων

(θαλάσσιος

τουρισµός,

θρησκευτικός,

οικολογικός,

ιαµατικός,

συνεδριακός κ.ά). Η Π∆Ε διαθέτει σηµαντική τουριστική υποδοµή µε το συνολικό ξενοδοχειακό
δυναµικό14 να περιλαµβάνει 237 ξενοδοχεία µε 15.808 κλίνες εκ των οποίων οι 1.117 σε ξενοδοχεία 5
αστέρων, 28 οργανωµένα camping και πλήθος βοηθητικών καταλυµάτων, αρκετά εκ των οποίων
έχουν εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Στον τουρισµό η Π∆Ε
δεν έχει επιτύχει µέχρι σήµερα να γίνει ένας µόνιµος και δυναµικός πόλος έλξης, παρά το γεγονός ότι
συγκεντρώνει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, από πλευράς κλίµατος και γεωγραφικής θέσης (τοποθέτηση
στο αρχαιολογικό τρίγωνο ∆ελφών – Ολυµπίας – Μυκηνών, πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό κάλλος,
κλπ.).
Ειδικά αναφορικά µε τον Πολιτιστικό Τοµέα, η Π∆Ε διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους και ευρήµατα, όπως η
Αρχαία Ολυµπία, τα Ενετικά Κάστρα κ.λ.π.
Υποδοµές και Ποιότητα ζωής
Η ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδοµών, σε συνδυασµό µε την εκλογίκευση της λειτουργικότητάς
τους, τόσο από πλευράς παροχών, όσο και από πλευράς χρήσεων, αποτελεί προϋπόθεση για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής συνολικά. Προσέγγιση του επιπέδου ποιότητας ζωής στην Π∆Ε είναι
δυνατόν να γίνει µε την ανάλυση σειράς προσδιοριστικών παραγόντων όπως η εκπαίδευση, η υγεία,
οι µεταφορικές υποδοµές, το περιβάλλον κ.α.

13
14

New Cronos, Eurostat 2005.
Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΣΥΕ 2004.
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Εκπαίδευση
Στην Π∆Ε το 36,8% του πληθυσµού ανήκει στην ηλικιακή οµάδα από 0 έως 29 ετών, που αποτελεί
και την κρίσιµη ηλικιακή οµάδα για την εκπαίδευση. Η συνολική κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού
της Περιφέρειας ανά βαθµίδα εκπαίδευσης δεν διαφέρει από την αντίστοιχη κατανοµή της χώρας
(Πίνακας 1.8). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 9,7% των σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα
αναφέρονται στην Π∆Ε. Η επίδοση αυτή είναι η τρίτη µεγαλύτερη, αναδεικνύοντας την σηµαντικότητα
της Περιφέρειας ως πόλου παροχής εξειδικευµένης γνώσης µέσω των Πανεπιστηµίων που
δραστηριοποιούνται σε αυτή.
Πίνακας 1-8: Μαθητές ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, 2004
Βαθµίδα Εκπαίδευσης

Ελλάδα

∆υτική Ελλάδα

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο (ISCED 1997)

2.123.181

100,0

16.3741

100,0

ISCED 0:Προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο)

140.290

6,6

9.905

6,0

ISCED 1:Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµοτικό)

657.492

31,0

45.100

27,5

ISCED 2:Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (Γυµνάσιο)

328.870

15,5

23.513

14,4

ISCED 3:Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (ΤΕΕ, Λύκεια)

366.968

17,3

25.666

15,7

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση

32.554

1,5

1.630

1,0

ISCED 5_6: Ανώτατη Εκπαίδευση

597.007

28,1

57.927

35,4

Πηγή: New Cronos, Eurostat

Αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές υποδοµές σχολικών µονάδων, διαπιστώνονται ικανοποιητικά
ποσοστά συµµετοχής ανά είδος σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις συνολικές υποδοµές της χώρας.
Ο µέσος όρος µαθητών κατά τµήµα, συγκρινόµενος µε τον εθνικό µέσο όρο ανά είδος σχολικής
µονάδας επιβεβαιώνει την ικανοποιητική κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, µε
εξαίρεση τα ΤΕΕ όπου η συγκέντρωση ανά τµήµα είναι µεγαλύτερη από τον µέσο αριθµό που
εµφανίζει η χώρα (17,6 µαθητές ανά τµήµα στην Περιφέρεια έναντι 16,1 στη χώρα). Εξίσου σηµαντικό
στοιχείο αποτελεί η λειτουργία 53 ολοήµερων νηπιαγωγείων και 189 ολοήµερων δηµοτικών σχολείων
στην Π∆Ε. Το ποσοστό κάλυψης των συνολικών νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων είναι το
µικρότερο σε σχέση µε όλες τις Περιφέρειες τις χώρας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση του
θεσµού στην Περιφέρεια.
Στην Π∆Ε εδρεύουν δύο Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι), δύο Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Τ.Ε.Ι) και έχει την έδρα του το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). Για την ανάπτυξη της
Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη
αναβάθµισης, βελτίωσης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Επίσης απαιτείται
ενίσχυση της υποδοµής για την ανάπτυξη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα ΑΕΙ, ΤΕΙ και
Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας.

20

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

Υγεία – Πρόνοια
Όσον αφορά στην υγεία στην Π∆Ε λειτουργούν 11 Νοσοκοµεία και 20 Κέντρα Υγείας, που καλύπτουν
την υγειονοµική περίθαλψη των κατοίκων όχι µόνο της Περιφέρειας αλλά και της ευρύτερης περιοχής
(2.235 κλίνες). Από τα 11 δηµόσια νοσοκοµεία που καταγράφονται στην Περιφέρεια τα εννέα είναι
Γενικά, ένα είναι Παιδιατρικό και ένα Νοσηµάτων Θώρακα. Από τα εννέα Γενικά νοσοκοµεία, το ένα
είναι Πανεπιστηµιακό Περιφερειακό και βρίσκεται στο νοµό Αχαΐας.
Οι ανεπτυγµένες κλίνες στο σύνολο της Περιφέρειας είναι 2.235, δηλαδή έχουµε αντιστοιχία 331
κατοίκων ανά κλίνη. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον µέσο όρο της χώρας είναι 213 κάτοικοι ανά κλίνη
Μεταφορικές Υποδοµές
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την Πελοπόννησο
µε την Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο. Αποτελεί µία εκ των κυριότερων πυλών της χώρας,
θεωρούµενη ως η ∆υτική Πύλη της Ελλάδας προς την Αδριατική και την ∆υτική Ευρώπη γενικότερα.
Όσον αφορά στις υποδοµές µεταφορών της Περιφέρειας, διαπιστώνει κανείς πως η στρατηγική
ανάπτυξης των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων έχει οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση του
συνόλου των µεταφορικών υποδοµών της Περιφέρειας.
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο και βελτιώνεται συνεχώς. Η κεντρική οδική
αρτηρία που συνδέει την πόλη των Πατρών µε την Αθήνα αποτελεί µέρος του βασικού εθνικού άξονα
Π.Α.Θ.Ε (Οδικός Άξονας Πατρών -Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων) και ανήκει στα διευρωπαϊκά
δίκτυα. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 895.χλµ, ενώ το επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται σε µήκος
3.520 χλµ. περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι ανεπτυγµένο, ενώ είναι σχετικά ανεπαρκές,
ποσοτικά και ποιοτικά, στις µειονεκτικές ορεινές περιοχές. Μεταξύ των µεγάλων τεχνικών έργων που
ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια πρωτοστατεί το έργο της σύνδεσης του Ρίου-Αντίρριου µέσω της
οµώνυµης κρεµαστής γέφυρας µήκους 2,5 χιλιοµέτρων που συνδέει την Πελοπόννησο µε την κυρίως
ηπειρωτική χώρα. Με το έργο αυτό αναβαθµίστηκε ολόκληρο το σύστηµα µεταφορών στην δυτική
περιοχή της χώρας.
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας έχει µήκος άνω των 300 χιλιοµέτρων και διασχίζει την
παραλιακή ζώνη των νοµών Αχαΐας και Ηλείας µε την σύνδεση Αθήνας-Πάτρας-Πύργου-Καλαµάτας.
Υπάρχει επίσης και οδοντωτός σιδηρόδροµος µε την διαδροµή ∆ιακοπτού-Καλαβρύτων.
Αναφορικά µε τις λιµενικές υποδοµές, το λιµάνι των Πατρών δεσπόζει στην Περιφέρεια εξ αιτίας της
στρατηγικής θέσης του, αποτελώντας την ∆υτική Πύλη της χώρας προς την Αδριατική και την ∆υτική
Ευρώπη. Η λιµενική υποδοµή µπορεί να εξυπηρετήσει φορτηγά πλοία χωρητικότητας µέχρι 25.000
τόνων και επιβατικά πλοία έως 16.000 κόρων και µήκος 220µ. Παρέχει σύγχρονη εξυπηρέτηση, ενώ
στις ευρύτερες λιµενικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνεται η µαρίνα των Πατρών και η ιχθυόσκαλα. Άλλα
σηµαντικά λιµάνια της Περιφέρειας είναι το λιµάνι του Αιγίου, της Κυλλήνης, του Κατακόλου,
Μεσολογγίου, Αστακού, Αµφιλοχίας.
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Τα αεροδρόµια που εξυπηρετούν την Περιφέρεια είναι στρατιωτικά και βρίσκονται στην Άραξο, στο
Άκτιο και στην Ανδραβίδα, ενώ έχουν δυνατότητες εξυπηρέτησης εµπορικών πτήσεων και charter. Οι
δυνατότητες των υφιστάµενων αεροδροµίων θεωρούνται ξεπερασµένες ως προς τα επιχειρησιακά
δεδοµένα των χώρων κίνησης αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, πίστες στάθµευσης
αεροσκαφών) και ως προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές διευκολύνσεις.
Έρευνα & Ανάπτυξη
Η Π∆Ε χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλου δυναµικού φορέων ερευνητικής και τεχνολογικής
δραστηριότητας και ερευνητών σε τοµείς έντασης γνώσης, και στην παρουσία αξιόλογων
επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων.

Ωστόσο

ο

τοµέας

δεν

παρουσιάζει

την

αναµενόµενη

αποτελεσµατικότητα, µε βάση τις ανεπτυγµένες υποδοµές και τις δαπάνες που γίνονται για Έρευνα
και Καινοτοµία στην Περιφέρεια. Λαµβάνοντας υπόψη τα ποσοστά τριών ∆εικτών15 που περιέχονται
στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία (ΕΠΑΚ)16 του 2002 σχετικά µε την
καινοτοµία στη Π∆Ε προκύπτει ότι και στις τρεις περιπτώσεις η Π∆Ε βρίσκεται κάτω από τους
εθνικούς µέσους όρους. Πιο συγκεκριµένα: στο ∆είκτη ΠΕΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της
χώρας µε ποσοστό 72% (έκτη θέση), στο ∆είκτη ΠΕυρΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο ως
Περιφέρεια προς το µέσο όρο της ΕΕ, µε ποσοστό 29% (έκτη θέση) και στο ∆είκτη ΦΠΣ∆Κ βρίσκεται
κάτω από το µέσο όρο των δύο προαναφερόµενων δεικτών, µε ποσοστό 52% (5η θέση). Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει µεγάλο κενό στη συγκεκριµένη Περιφέρεια αναφορικά µε την
υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών καινοτοµικού χαρακτήρα.
Σύµφωνα, µε τα πλέον διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat η Π∆Ε εµφανίζει δαπάνες σε E&A 0,94%
(1999) έναντι του εθνικού 0,65% του ΑΕΠ και του ευρωπαϊκού µέσου όρου 2% της ΕΕ (2001),
χαρακτηριζόµενες από σχετικά µικρή συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, και µικρή διαχρονική αύξηση.
Παρατηρούνται επίσης χαµηλές επιδόσεις σε αριθµό διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, δείκτης που
αποτελεί µέτρο της απόδοσης της Ε&Α. Συγκεκριµένα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά ένα
εκατοµµύριο κατοίκους είναι 6,1 για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και 9,9 για την Ελλάδα, όταν ο
µέσος ευρωπαϊκός όρος ξεπερνάει τα 100.
Η κύρια κατεύθυνση των δαπανών της Περιφέρειας για Έρευνα και Καινοτοµία είναι τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις.
Οι υφιστάµενες επιχειρηµατικές υποδοµές της Περιφέρειας είναι η ΒΙΠΕ Πατρών και οι εγκαταστάσεις
στο λιµάνι του Αστακού. Στην πρώτη λειτουργούν περί τις 30 βιοµηχανίες που απασχολούν περί τους
15

Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ)– Regional National Summary Innovation Index (RNSII)
για την Π∆Ε είναι 72 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της
χώρας. Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται
πάνω από το µέσο όρο της χώρας). Ο Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας, (ΠΕυρΣ∆Κ) - Regional
European Summary Innovation Index (REUSII) για την Π∆Ε ανέρχεται σε 29 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των
δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της ΕΕ. Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική
επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ). Ο Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός
∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ) - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII) για την Π∆Ε είναι 55 (ο δείκτης
προκύπτει ως µέσος όρος των δύο προηγούµενων δεικτών).
16
European Innovation Scoreboard,2003.
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1.500 εργαζόµενους. Στην δεύτερη, στο Πλατυγιάλι Αστακού ολοκληρώθηκαν τα σχεδιαζόµενα έργα,
γεγονός που δηµιουργεί µία νέα αγορά και νέες απαιτήσεις στις µεταφορικές υποδοµές (υπηρεσίες
logistics). Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η δηµιουργία του Βιοµηχανικού Πάρκου Πατρών.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ύπαρξη έντονης ενδοπεριφερειακής ανισότητας στην ανάπτυξη
υποδοµών έρευνας και τεχνολογίας, καθώς υπάρχει έντονη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων για
έρευνα και καινοτοµία στην Αχαΐα, τα οφέλη των οποίων δεν φαίνεται να διαχέονται στην υπόλοιπη
Περιφέρεια.
Πολιτισµός
Η Π∆Ε διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που αφορούν ιδιαίτερα αξιόλογους
αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυµπία, τα Ενετικά Κάστρα κλπ.
Καθοριστικής σηµασίας στόχος είναι να διαδραµατίσει ένα καθιερωµένο πολιτιστικό πόλο, ώστε µε
την ενίσχυση των περιφερειακών σηµείων να αποτελέσουν ένα σηµαντικό άξονα οικονοµικής
ανάπτυξης της περιοχής. Η διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας
αποτελεί συστατικό στοιχείο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της προσφοράς εναλλακτικών
δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα.
Περιβάλλον (Φυσικό και ανθρωπογενές)
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι προνοµιούχος από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος.
Φιλοξενεί πολλά, σηµαντικά και ποικίλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα. Περαιτέρω, στην Περιφέρεια
ανήκουν προστατευόµενα (2) αισθητικά δάση και (7) µνηµεία της φύσης, καθώς και σηµαντικά τοπία
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους17. Όλος αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται σοβαρά από την
αποψίλωση, την παράνοµη βόσκηση και υλοτοµία, τις πυρκαγιές, την υλοποίηση έργων υποδοµής µε
ελλιπή έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, την έλλειψη µέτρων αποκατάστασης των
ζηµιών στο περιβάλλον που επέρχονται κατά την κατασκευή των έργων υποδοµής και την
υπερεντατική εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου.
Όσον αφορά στις υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης, αυτές ως σήµερα υπήρξαν κυρίως τοπική
υπόθεση. Οι προ του προγράµµατος “Ι. Καποδίστριας” ΟΤΑ διαχειρίζονται µεµονωµένα τόσο τις
πηγές και τα δίκτυα ύδρευσης όσο και τα δίκτυα αποχέτευσης, όπου αυτά υπάρχουν. Επιπλέον,
διαπιστώνεται έλλειψη εργοστασίων επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.
Ως προς τους υδάτινους πόρους, σε επίπεδο χώρας αλλά και στην Π∆Ε, οι αγροτικές καλλιέργειες
αποτελούν τον κυριότερο καταναλωτή νερού. Στην Περιφέρεια καταγράφονται µια σειρά υφιστάµενων,
κατασκευαζόµενων και µελλοντικών αρδευτικών έργων (φράγµατα ανάσχεσης, έργα εµπλουτισµού,
διυλιστήρια νερού για υδρευτική χρήση), µε σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση των υδάτινων
πόρων εξασφαλίζοντας την αειφορικότητα της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο
υδρολογικών λεκανών και υδατικών διαµερισµάτων.

17

Στο δίκτυο Natura 2000 περιλαµβάνονται 31 περιοχές (SPA και SCI).
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Όσον αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Π∆Ε λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ (του ∆ήµου
Πατρέων), έχουν ολοκληρωθεί δύο ΧΥΤΑ (στο Μεσολόγγι και στην Ανατολική Αιγιάλεια),
κατασκευάζονται δύο (στη Ναύπακτο και στη ∆υτική Αχαΐα) ενώ βρίσκονται σε διαδικασία
δηµοπράτησης η κατασκευή επιπλέον δύο ΧΥΤΑ (στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας).
Επίσης για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων έχουν κατασκευασθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή
µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε µεγάλους και µικρότερους ∆ήµους της Περιφέρειας.
Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων
Η συνοχή που παρουσιάζει η Περιφέρεια τόσο µεταξύ των νοµών της, όσο και µεταξύ των υπόλοιπων
Περιφερειών της χώρας, δεν µπορεί να εξεταστεί µονοδιάστατα, στην βάση περιφερειακών δεικτών.
Για αυτό είναι χρήσιµη η ανάλυση των βασικών γεωµορφολογικών, δηµογραφικών και
κοινωνικοοικονοµικών διαφοροποιήσεων της Περιφέρειας.
Γεωµορφολογικές ανισότητες
Η Π∆Ε χαρακτηρίζεται από µεγάλο ποσοστό ορεινών και ηµιορεινών εκτάσεων. Περίπου το 45% της
επιφάνειας της Π∆Ε είναι ορεινό. Συγκριτικά, µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας το ποσοστό
κάλυψης της επιφάνειας από ορεινές εκτάσεις είναι σχετικά περιορισµένο. Κατεξοχήν, ορεινός Νοµός
της Περιφέρειας είναι ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας. Από το σύνολο των ∆ήµων και Κοινοτήτων (74)
που υπάρχουν στην Π∆Ε, παραπάνω από τους µισούς (44) χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή ηµιορεινές
περιοχές. Το 45,3% του πληθυσµού κατοικεί σε πεδινές περιοχές, το 36,8% σε ηµιορεινές και το
17,9% σε ορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Π∆Ε µειονεκτούν σε σχέση µε τις πεδινές, λόγω
κλίµατος, γεωµορφολογίας και θέσης. Οι προοπτικές ανάπτυξης της γεωργίας είναι περιορισµένη και
η οικονοµία τους βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία.
Πίνακας 1-9: Κατανοµή των περιοχών (ΟΤΑ) κατά υψοµετρική βαθµίδα και κατά γεωγραφική
ενότητα (2005).
Νοµός / Περιφέρεια

Ηµιορεινές

Ορεινές

Πεδινές

Σύνολο Περιοχών (∆ήµων)

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

12

7

10

29

Ν. Αχαΐας

4

13

6

23

Ν. Ηλείας

2

6

14

22

∆υτική Ελλάδα

18

26

30

74

Χώρα

336

288

410

1.034

% ∆υτική Ελλάδα

24,3

35,1

40,5

% Χώρα

32,5

27,9

39,7

Πηγή: ΕΣΥΕ

∆ηµογραφικές ανισότητες
Οι ανισότητες που δηµιουργούνται στη βάση των τοπογραφικών χαρακτηριστικών διαπεριφερειακά,
αλλά και ενδοπεριφερειακά, ενισχύονται και από τις άνισες δηµογραφικές εξελίξεις. Άλλωστε, στην
Ελλάδα είναι έκδηλη η τάση υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού στα αστικά κέντρα και η πληθυσµιακή
ερήµωση ορεινών και αγροτικών περιοχών. Αναφορικά µε την Π∆Ε, την τελευταία δεκαετία (1991-
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2001), η συνολική αύξηση του πληθυσµού είναι αποτέλεσµα των νοµών Αχαΐας και Ηλείας, καθώς για
τον νοµό Αιτωλοακαρνανίας παρατηρείται µείωση του πληθυσµού του νοµού. Συνολικά σηµαντική
αύξηση του πληθυσµού παρουσιάζουν κυρίως οι παραθαλάσσιοι ∆ήµοι των Νοµών Αχαΐας και
Ηλείας, ενώ αντίθετα, οι ορεινοί ∆ήµοι (κυρίως της Αιτωλοακαρνανίας) παρουσιάζουν πληθυσµιακή
µείωση, αναδεικνύοντας το έλλειµµα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Περιφέρειας. Ο
χαρακτήρας δηµογραφικής εξέλιξης της Περιφέρειας προκαλεί ασυµµετρία στην χωρική κατανοµή των
κατοίκων µε την υπερβολική για το µέγεθος της Περιφέρειας συγκέντρωση πληθυσµού στα αστικά
κέντρα των νοµών της.
Εισοδηµατικές - Οικονοµικές Ανισότητες
Αναφορικά

µε

τις

εισοδηµατικές

διαφορές,

η

Ελλάδα

διαπεριφερειακά

(όχι

όµως

και

ενδοπεριφερειακά) εµφανίζει περιορισµένη και σε χαµηλότερα επίπεδα διαφοροποίηση σε σχέση µε
άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, κυρίως λόγω της οµοιογένειας του ελλαδικού χώρου. Η Π∆Ε είναι η
δεύτερη φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας (πρώτη είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης). Ο λόγος που η ∆υτική Ελλάδα έχει το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ότι παράγει από
τα υψηλότερα ποσοστά γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα, τα οποία έχουν το χαµηλότερο ποσοστό
στη σύνθεση του ΑΕΠ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Π∆Ε έχει έναν αρκετά υψηλό πληθυσµό σε σχέση µε
το µέγεθός της κάτι το οποίο µπορεί να συµβάλει στο χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, λόγω δηλαδή της
πυκνοκατοίκησης. Η Περιφέρεια παρουσιάζει ενδοπεριφερειακές ανισότητες18 µικρότερες των
ανισοτήτων µεταξύ των περιφερειών της χώρας, χωρίς αυτό να σηµαίνει µικρότερη ανάγκη
περιορισµού των ανισοτήτων αυτών. Οι εισοδηµατικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των Νοµών
δικαιολογούνται κυρίως από το υψηλότερο κ.κ.ΑΕΠ του Νοµού Αχαΐας (12.439€) σε σχέση µε το νοµό
Αιτωλοακαρνανίας και τον νοµό Ηλείας (10.405€ και 8.752€ αντίστοιχα). Η αστικότητα του Νοµού
Αχαΐας, καθώς και η διαµόρφωση του παραγωγικού ιστού ανά νοµό είναι οι κυριότερες αιτίες των
εισοδηµατικών διαφοροποιήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι νοµοί της Περιφέρειας που
εµφανίζουν µεγαλύτερη εξάρτηση από την γεωργία (Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία), παρουσιάζουν
υστέρηση στο κ.κ.ΑΕΠ σε σχέση µε το αντίστοιχο κ.κ.ΑΕΠ του νοµού Αχαΐας, που βασίζεται στον
τοµέα των υπηρεσιών.
Με βάση την διαπεριφερειακή σύγκριση των οικονοµικών επιδόσεων προκύπτει ότι η ∆υτική Ελλάδα
αποτελεί µια εκ των Περιφερειών, που µένουν συστηµατικά πίσω δηµιουργώντας ένα διαρθρωτικό
χάσµα µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Μάλιστα, το χάσµα αυτό ενισχύεται αν η
διαπεριφερειακή σύγκριση επεκταθεί στο ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας.
Ανισότητες Απασχόλησης - Ανεργίας
Η χωρική διάσταση της ανεργίας σχετίζεται άµεσα µε την τοµεακή σύνθεση τόσο σε διαπεριφερειακό,
όσο και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Περιφέρειες-Νοµοί µε εξειδίκευση σε τοµείς µε παραδοσιακά
υψηλότερη ανεργία αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας. Η Π∆Ε και ιδιαίτερα ο Νοµός
Αιτωλοακαρνανίας εµφανίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας (12,5% και 15,4% αντίστοιχα) λόγω της
18

Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες µετρώνται µε τυπικές αποκλίσεις από το µέσο κ.κ.ΑΕΠ της περιφέρειας και της Χώρας.
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υψηλής εξάρτησης από τον πρωτογενή τοµέα σε συνδυασµό µε ορεινό χαρακτήρα. Το πρόβληµα της
ιδιαίτερα αυξηµένης ανεργίας στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας και κυρίως το γεγονός ότι οι κρίσιµες
κοινωνικές οµάδες της περιοχής (γυναίκες και νέοι) πλήττονται σε µεγαλύτερο βαθµό από την ανεργία
ενισχύει την ενδοπεριφερειακή ανισότητα στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,
καθώς στερούνται ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα να εγκλωβίζονται στο
κοινωνικό περιθώριο.
Συνοπτική Αποτίµηση αποτελεσµάτων προγραµµατικής περιόδου 2000-2006
Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Π∆Ε για την περίοδο 2000-2006 ήταν «η αξιοποίηση της
κοµβικής θέσης της Περιφέρειας και η αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων για την
υπέρβαση των προβληµάτων της ανεργίας και της ενδοπεριφερειακής ανισότητας’’. Η στρατηγική
ανάπτυξης της Π∆Ε βασίσθηκε στην υλοποίηση των παρακάτω στόχων / αξόνων προτεραιότητας:
1. Ενίσχυση και αξιοποίηση της θέσης της Περιφέρειας ως ∆υτικής Πύλης της χώρας.
2. Πολιτιστική και Τουριστική ανάπτυξη - Αξιοποίηση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004.
3. Αναδιάρθρωση και επέκταση της βιοµηχανικής βάσης της Περιφέρειας και προώθηση της
καινοτοµίας.
4. Ενίσχυση αστικών υποδοµών - Βελτίωση ποιότητας ζωής.
5. Προώθηση της απασχόλησης και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού.
6. Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου (Αγροτική ανάπτυξη - Παρεµβάσεις στις ορεινές και ηµιορεινές
περιοχές)
Από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα της εφαρµογής των δράσεων και των έργων ανά άξονα
προτεραιότητας, συνάγεται ότι οι παρεµβάσεις του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας 2000-2006 συνέβαλλαν
καθοριστικά

στο

σύνολο

των

κοινωνικοοικονοµικών

παραγόντων

της

Περιφέρειας

όπως

παρουσιάζονται παρακάτω:
Άξονας Προτεραιότητας 1:
Για την ενίσχυση και αξιοποίηση της Περιφέρειας ως ∆υτική Πύλη της χώρας υπήρξε ικανοποιητική
επίτευξη των στόχων δηµιουργώντας τα παρακάτω αποτελέσµατα:
•

Βελτίωση των οδικών προσβάσεων της ∆υτικής Ελλάδας και αναβάθµιση του επιπέδου των
παρεχοµένων υπηρεσιών όσον αφορά τις οδικές, λιµενικές και σιδηροδροµικές υποδοµές που
διευκολύνουν την οµαλή διακίνηση επιβατών και εµπορευµάτων.

•

Αποπεράτωση και λειτουργική ενσωµάτωση των δράσεων των µεταφορικών υποδοµών του
Β΄ ΠΕΠ.

Άξονας Προτεραιότητας 2:
Αναφορικά µε την υλοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης του πολιτισµού και του τουρισµού υπήρξαν τα
παρακάτω αποτελέσµατα:
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•

Προωθήθηκε η προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και ιστορικών µνηµείων της
Περιφέρειας,

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο Μουσείο της Ήλιδας, και

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε (3) άλλα Μουσεία.
•

Με την ολοκλήρωση των έργων στην Αρχαία Ολυµπία αναδείχθηκε ο ευρύτερος
αρχαιολογικός χώρος.

•

Ενισχύθηκαν επενδύσεις εκσυγχρονισµού τουριστικών επιχειρήσεων.

Άξονας Προτεραιότητας 3:
•

Ενισχύθηκαν οι ιδιωτικές επενδύσεις των τοµέων µεταποίησης και τουρισµού.

•

Ενισχύθηκε σηµαντικός αριθµός ΜΜΕ για εκσυγχρονισµό και ίδρυση νέων µονάδων.

•

Εντάχθηκαν

στο

πρόγραµµα

29

ερευνητικά

προγράµµατα

κατηγορίας

ΠΑΒΕ

και

Κοινοπραξιών.
Άξονας Προτεραιότητας 4:
•

Στον τοµέα του περιβάλλοντος κατασκευάστηκαν έργα αποχέτευσης , ύδρευσης, και
αποκατάστασης ΧΑ∆Α.

•

Στην υγεία και στην πρόνοια, αναβαθµίστηκαν µε προµήθεια εξοπλισµού οι παρεχόµενες
υπηρεσίες.

•

Στην εκπαίδευση, ολοκληρώθηκαν κτιριακές υποδοµές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και
έγιναν προµήθειες εργαστηριών φυσικών επιστηµών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση καθώς
και εξοπλισµού πληροφορικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Άξονας Προτεραιότητας 5:
•

Υλοποιήθηκαν προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτιση και εξειδίκευσης ανέργων σε νέες
τεχνολογίες και επαγγελµατικές δεξιότητες µε υψηλή ζήτηση.

•

Αναπτύχθηκαν κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κ∆ΑΠ,
Κ∆ΑΠ/ΑΜΕΑ) που συµβάλουν στην αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία
(µειωµένη αποτελεσµατικότητα).

Άξονας Προτεραιότητας 6:
Υλοποιήθηκαν:
•

Εγγειοβελτιωτικά έργα που συνέβαλαν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας

•

Έργα αγροτικών υποδοµών σε µικρούς οικισµούς της υπαίθρου (έργα ύδρευσης, αγροτικής
οδοποιίας, αγροτικού εξηλεκτρισµού) που συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
συνθηκών εργασίας των αγροτών.

•

Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) που συνέβαλαν στη βελτίωση
της βιωσιµότητάς τους.

•

∆ασικά έργα, που συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

•

Ιδιωτικές επενδύσεις αγροβιοτεχνίας και αγροτουρισµού που συµβάλουν στην βελτίωση της
τοπικής οικονοµίας και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στις εστίες του.
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SWOT ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση κατηγοριοποιούνται, σε αντιστοιχία µε τα τεταρτηµόρια της
ανάλυσης SWOT, οι βασικές συνιστώσες ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Πίνακας 1-10: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Ισχυρά Σηµεία
•
•
•
•
•
•

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου.
Κοµβική θέση Πάτρας ως ∆υτική Πύλη
της χώρας.
Λειτουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων
∆ιεθνούς Εµβέλειας.
Πλούσιο υδάτινο δυναµικό.
Τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, µε
κύριο συντελεστή παγκόσµιας εµβέλειας
την Ολυµπία.
Περιβαλλοντικοί πόροι προστατευόµενοι
από διεθνείς συµβάσεις (NATURA,
RAMSAR).

Ευκαιρίες
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργία και λειτουργία του ∆υτικού
Άξονα, της ΠΑΘΕ (Κόρινθος - Πάτρα), και
σύγχρονης σιδηροδροµικής γραµµής
Αναβάθµιση του ρόλου της Πάτρας ως
∆υτική πύλη της Ελλάδας προς τις χώρες
της Ε.Ε.
Αξιοποίηση των ερευνητικών δοµών της
Περιφέρειας.
Αύξηση
της
παγκόσµιας
ζήτησης
ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα του
ειδικού ή εναλλακτικού Τουρισµού.
Ανάπτυξης αιολικής, υδροηλεκτρικής
ενέργειας.
Ανάπτυξη τουρισµού και ιδιαίτερα των
εναλλακτικών µορφών του.

Αδυναµίες
•

Πληθυσµιακή
αποδυνάµωση
της
υπαίθρου.
• Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ.
• Χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και
υψηλά ποσοστά ανεργίας.
• Υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον
αγροτικό τοµέα.
• Χαµηλή παραγωγικότητα εργασίας
• Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων
των ερευνητικών προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία.
• Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες
σε
υποδοµές
υψηλής
τεχνολογίας,
πληροφορικής και επικοινωνίας.
• Έλλειψη
οργανωµένων
ΧΥΤΑ
και
υποδοµής διαχείρισης απορριµµάτων.
• ∆ιάβρωση εδαφών / απώλεια εδαφικού
καλύµµατος
λόγω
αποδάσωσης,
υπερβόσκησης.
• Έλλειψη
πλήρους
πολιτικού
αεροδροµίου,
κλειστών
αυτοκινητόδροµων
και
σύγχρονου
σιδηροδροµικού δικτύου
• Έλλειψη δικτύου φυσικού αερίου.
• ∆ύσκολη προσπελασιµότητα ορεινών
περιοχών.
Απειλές
•
•
•
•

Έντονος ανταγωνισµός σε τοµείς της
παραγωγής από χώρες της Ε.Ε. µετά την
διεύρυνση του 2005.
∆υσµενείς ρυθµίσεις νέας ΚΑΠ.
Καθυστέρηση σύνδεσης µε Εγνατία και
Πανευρωπαϊκούς Άξονες.
Ραγδαία µείωση των απασχολουµένων
στον αγροτικό τοµέα.

28

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

1.2.2 Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γενική ανάλυση Περιφέρειας
Γεωµορφολογικά στοιχεία
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαµβάνει το νότιο τµήµα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται δυτικά
από το Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, βορειοανατολικά µε την
Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. Έχει συνολική έκταση 15.490
χµ2 και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας, µε χαρακτηριστικό της µορφολογίας της
τους µεγάλους ορεινούς όγκους (50,1% της έκτασης), οι οποίοι καταλαµβάνουν το κεντρικό της
τµήµα, ενώ µόνο το 19,9% αυτής είναι πεδινό (και το 30% ηµιορεινό), κυρίως στις παραθαλάσσιες
περιοχές όπου σχηµατίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, παρά το µικρό ποσοστό των πεδινών
εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει µερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός
κάµπος και ο κάµπος της Κορινθίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαµβάνει τους Νοµούς
Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας και έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα
του νοµού Αρκαδίας. Μετά τη νέα διοικητική διαίρεση (Ν.2539/97), η Περιφέρεια Πελοποννήσου
αποτελείται από 107 ΟΤΑ Α’ βαθµού: 14 ∆ήµοι και 2 Κοινότητες στο Νοµό Αργολίδος, 22 ∆ήµοι και 1
Κοινότητα στο Νοµό Αρκαδίας, 13 ∆ήµοι και 2 Κοινότητες στο Νοµό Κορινθίας, 22 ∆ήµοι στο Νοµό
Λακωνίας και 29 ∆ήµοι και 2 Κοινότητες στο Νοµό Μεσσηνίας.
∆ηµογραφικά στοιχεία
Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 638.942 άτοµα, αντιπροσωπεύοντας το
5,18% του συνολικού πληθυσµού της χώρας19. Ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας
την περίοδο 1991 –2001 είναι 5,1% και υπολείπεται του αντίστοιχου εθνικού (6,8%), επιβεβαιώνοντας
τη συνέχιση της πληθυσµιακής αποδυνάµωσης της Περιφέρειας. Ωστόσο, ο ρυθµός µεταβολής του
πληθυσµού της Περιφέρειας είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΈ. Με βάση
στοιχεία της Eurostat, η µεταβολή του πληθυσµού στο σύνολο της Ε.Ε. των 15 για τα έτη 1991-2001
βρίσκεται στο 3,62%, ενώ στην Ε.Ε των 25 για την ίδια περίοδο ανέρχεται στο 2,94%.

19

ΕΣΥΕ, Εθνική Απογραφή 2001.
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Πίνακας 1-11: Πληθυσµός Περιφέρειας Πελοποννήσου
Χωρική /
∆ιοικητική
Ενότητα
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ

Κατανοµή Πληθυσµού
Πληθυσµός

Κατανοµή Πληθυσµού
Πληθυσµός

1991

Αστικός

Ηµιαστικός

Αγροτικός

2001

Αστικός

Αγροτικός

97.636

34.186

12.653

50.797

105.770

53.405

52.365

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

105.309

22.463

11.446

71.400

102.035

36.628

65.407

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

141.823

27.412

49.414

64.997

154.624

88.292

66.332

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

95.696

15.531

15.713

64.452

99.637

31.827

67.810

ΜΕΣΗΝΙΑΣ

166.964

47.641

26.705

92.618

176.876

84.559

92.317

607.428

147.233

115.931

344.264

638.942

294.680

344.262

10.259.000

6.036.660

1.312.774

2.910.466

10.964.020

7.980.414

2.983.606

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Πηγή: ΕΣΥΕ (Απογραφές 1991, 2001), Στοιχεία ΕΣΥΕ 2006

Η εξέταση των δηµογραφικών δεδοµένων επιβεβαιώνει, εκτός των άλλων, και την ένταση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που επίσης έχει καταγραφεί σαν βασική αδυναµία της Περιφέρειας.
Αναλυτικότερα, η εξέταση του ρυθµού µεταβολής του πληθυσµού δείχνει δύο νοµούς της Περιφέρειας
και συγκεκριµένα το Νοµό Κορινθίας (9%) και το Νοµό Αργολίδας (8,3%) να διατηρούν ρυθµούς
υψηλότερους όχι µόνο από την Περιφέρεια αλλά και από τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον αναπτυξιακό
δυναµισµό τους. Οι Νοµοί Μεσσηνίας (5,9%) και Λακωνίας (4,1%) υπολείπονται του ρυθµού αύξησης
του πληθυσµού του συνόλου της χώρας, µε το Νοµό Μεσσηνίας να έχει τον πλησιέστερο ρυθµό
µεταβολής µε τον αντίστοιχο της Περιφέρειας, ενώ για το Νοµό Αρκαδίας παρατηρείται πληθυσµιακή
µείωση (-3.1%).
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο αστικός πληθυσµός ως ποσοστό του συνολικού
πληθυσµού, φαίνεται διαχρονικά να αυξάνει,, ενώ αντίθετα µειώνεται ο αγροτικός πληθυσµός. Η
αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσµού στην Περιφέρεια διαφοροποιείται πλήρως σε σχέση µε την
αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας, που είναι 72,79% για τον αστικό και 27,21% για τον αγροτικό
πληθυσµό. Η αναλογία αστικού / αγροτικού πληθυσµού διαφοροποιείται, επίσης, µεταξύ των νοµών
της Περιφέρειας, αφού στους Νοµούς Κορινθίας και Αργολίδας υπερτερεί ο αστικός πληθυσµός, ενώ
στους υπόλοιπους νοµούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσµός έναντι του αστικού.
Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσµού της Περιφέρειας µεταβάλλεται αρνητικά και διαµορφώνεται στο
1,40 το 2001 (Απογραφή πληθυσµού 2001), έναντι 0,98 το 1991 (Απογραφή πληθυσµού 1991),
υπογραµµίζοντας τη δυσµενέστερη δηµογραφική σύνθεση της Περιφέρειας σε σχέση µε τη χώρα, της
οποίας ο δείκτης διαµορφώνεται στο 1,10 για το 2001 και στο 0,71 για το 1991. Με βάση
πληθυσµιακά στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης γήρανσης στην Ε.Ε. των 15 διαµορφώνεται στο 0,94,
ενώ στα 10 νέα κράτη µέλη είναι 0,70, δείχνοντας έτσι τον πληθυσµιακό δυναµισµό τους.
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Η πληθυσµιακή πυκνότητα το 2001 διαµορφώνεται σε 41,25 κατ/τ.χλµ. (ελαφρά υψηλότερη σε σχέση
µε το 1991 που ήταν 39,2 κατ/τ.χλµ.), έναντι 83,08 και 77,75 που είναι τα αντίστοιχα µεγέθη σε
επίπεδο χώρας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον αραιοκατοικηµένο και “αγροτικό” χαρακτήρα της
Περιφέρειας, που αποτελεί µια βασική διαρθρωτική της αδυναµία.
Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών
Εισαγωγή
Με βάση τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προσδιορίζονται οι
τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών, µε στόχο να συγκριθεί η επίδοση της Περιφέρειας, τόσο διαχρονικά,
όσο και σε σχέση µε την επίδοση άλλων εθνικών και υπερεθνικών διοικητικών / χωρικών συνόλων.
Πίνακας 1-12: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες Περιφέρειας Πελοποννήσου
∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες

Περιφέρεια

Ελλάδα

ΕΕ25

Πελοποννήσου
ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε ΜΑ∆ (ΕΕ25=100), (2003)

77,5

81,1

100

Παραγωγικότητα Εργασίας ανά απασχολούµενο

68,6

71,9

100

62,1

59,4

63,1

45,6

39,4

41

59,9

53,1

44,5

0,03*

0,61*

1,80*

29

21,1

-

(ΕΕ25=100), (2002)
Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (15-64 ετών),
(2004)
Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης
ηλικίας (55-64 ετών), (2004)
Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (% επί των
ανέργων), (2004)
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ,
(2003)
Ποσοστό Πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας
πριν τις κοινωνικές παροχές (2003)
*προσωρινά στοιχεία
Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005, ΕΚΚΕ – ΙΚΠ (Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας: 2003-2004, 9/05).

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δυσµενέστερη
εικόνα από το σύνολο της χώρας και στους δύο γενικούς οικονοµικούς δείκτες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
ΜΑ∆ και παραγωγικότητα της εργασίας), σε ένα δείκτη απασχόλησης, (εκείνο της µακροχρόνιας
ανεργίας), ενώ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα συγκριτικά µε τη Χώρα στους άλλους δύο (συνολικό
ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό απασχόλησης µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών), φαινόµενο το
οποίο οφείλεται κυρίως στην τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης όπου είναι διογκωµένος ο
γεωργικός τοµέας, ο οποίος όµως υποκρύπτει υποαπασχόληση. Επίσης σηµαντικά δυσµενέστερη
εικόνα εµφανίζει έναντι της χώρας και στο ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας,
καθώς επίσης και στο δείκτη έρευνας, όσον αφορά στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη.
Σε σχέση δε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εµφανίζει σηµαντικά
δυσµενέστερη εικόνα σε όλους τους παραπάνω δείκτες, εκτός από το ποσοστό απασχόλησης
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εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας (55-64 ετών), γεγονός που οφείλεται στο διογκωµένο αγροτικό τοµέα
όπου απασχολούνται µεγάλης ηλικίας εργαζόµενοι.
Οικονοµικές Επιδόσεις
Ενδεικτικά Στοιχεία ΑΕΠ
Το ΑΕΠ της Περιφέρειας εξελίσσεται αυξητικά µετά το έτος 1995, µε αύξηση του ποσοστού
συµµετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες, δείχνοντας
µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης από το αντίστοιχο µέγεθος σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Πελοποννήσου αυξάνεται µε πολύ εντονότερους ρυθµούς από το αντίστοιχο της
χώρας, µε δεδοµένους τους χαµηλότερους ρυθµούς αύξησης του πληθυσµού στην Περιφέρεια, µε
αποτέλεσµα, κατά την τριετία 1998-2000 να πλησιάσει στο 100% του αντίστοιχου της χώρας, ενώ
παρουσιάζει κάποιες αρνητικές αποκλίσεις κατά την τριετία 2001-2003. Παρ’ όλα αυτά, ενώ µειώνεται
η διαφορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ µε την Ε.Ε., µέχρι και το έτος 2002 παραµένει κάτω του 75% του
µέσου όρου της Ε.Ε. των 25, µε αύξηση στο 77,5% κατά το έτος 2003. Φυσικά παραµένει αρκετά
χαµηλότερο του 75% του αντίστοιχου µεγέθους της Ε.Ε. των 15. Η εξέλιξη αυτή του ΑΕΠ και του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια οφείλεται κυρίως σε δύο νοµούς (Αρκαδίας και Κορινθίας, ιδιαίτερα
στο νοµό Κορινθίας), όπου εκεί λειτουργούν µονάδες υπερτοπικής εµβέλειας (∆ΕΗ Μεγαλόπολης
στην Αρκαδία και ∆ιυλιστήρια Κορίνθου, στο νοµό Κορινθίας) παράγοντας ΑΕΠ µε µικρές έως
ελάχιστες διασυνδέσεις µε τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες / οικονοµίες και µε την Περιφερειακή
οικονοµία. Ως εκ τούτου, σε µεγάλο βαθµό η όποια σύγκλιση της οικονοµίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου προς το µέσο όρο της χώρας, ή / και µε την Ε.Ε. των 25, είναι ονοµαστική και όχι
πραγµατική, αφού τόσο οι υπόλοιποι τρεις νοµοί υστερούν σηµαντικά σ’ αυτό το δείκτη ανάπτυξης,
αλλά και σε άλλους αναπτυξιακούς δείκτες, όπως θα παρουσιαστεί στα επόµενα µέρη της ανάλυσης.
Πίνακας 1-13: Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ και σε ΜΑ∆20, 2003
Γεωγραφική

ΑΕΠ

ΑΕΠ σε ΜΑ∆

κ.κ. ΑΕΠ σε

Ενότητα

(εκ. ευρώ)

(εκ. ευρώ)

ΜΑ∆

ΕΕ25

9.953.329

21.740,60

9.953.329

21.740,60

ΕΕ15

9.503.521

24.770,40

9.100.568

23.720,10

Ελλάδα

155.543,20

14.110,10

194.390,10

17.634,10

Πελοπόννησος

8.087,90

13.474,10

10.107,80

16.839,30

Ν.Αργολίδας

1.240,40

12.042,80

1.550,20

15.050,50

Ν. Αρκαδίας

1.297,40

14.277,60

1.621,40

17.843,50

Ν. Κορινθίας

2.933,20

20.092,50

3.665,80

25.110,50

Ν. Λακωνίας

956,10

10.205,00

1.194,90

12.753,70

Ν. Μεσσηνίας

1.660,70

9.962,00

2.075,50

12.450,00

κ.κ. ΑΕΠ (ευρώ)

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

20

ΜΑ∆: Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης υπολογίζονται µε βάση το επίπεδο εισοδηµάτων και το επίπεδο των
τιµών σε κάθε χώρα.
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Σχήµα 1-2: Περιφερειακή κατανοµή κ.κ ΑΕΠ σε ΜΑ∆, 2003 (ΕΕ25=100)
Παράλληλα όµως, διαπιστώνεται και µια έντονη διαφοροποίηση στην εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ανά νοµό της Περιφέρειας, µε δεδοµένο ότι ο Νοµός Αργολίδας διαχρονικά τείνει να φτωχαίνει σε
σχέση µε το µέσο όρο της Περιφέρειας, όπως και ο Νοµός Μεσσηνίας, αφού το έτος 1996, στο µεν
πρώτο νοµό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν ίσο µε το 104,2% της Περιφέρειας, και το έτος 2003 φθάνει
στο 89% περίπου, ενώ στο δεύτερο (Μεσσηνία) το έτος 1996 έφθασε στο 88% και το έτος 2003 στο
74%. Επίσης το ΑΕΠ του νοµού Λακωνίας το έτος 1996 ήταν ίσο µε το 79% περίπου της Περιφέρειας,
ενώ το έτος 2003 το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 75,7% της Περιφέρειας. Από τα στοιχεία αυτά
διαπιστώνεται ότι αν και δεν υφίστανται µεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες, (σε επίπεδο NUTS3),
εν τούτοις οι ρυθµοί ανάπτυξης των νοµών της Περιφέρειας είναι έντονα διαφοροποιηµένοι µε κίνδυνο
να µεγαλώσουν δραµατικά οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο µέλλον.

Σχήµα 1-3: ∆ιαχρονική σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου µε το αντίστοιχο της χώρας και της ΕΕ 15 και ΕΕ 25 (ΕΕ 25=100)
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Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγει το 5,2% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας
(ΑΠΑ) της χώρας. Στο σύνολο της χώρας ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 6,8% της ΑΠΑ, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό της ΑΠΑ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται, κατά µέσο όρο, στο 14%
(Eurostat, 2003). Σε επίπεδο Νοµού (NUTS 3), ο πρωτογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ του
Νοµού Λακωνίας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Μεσσηνία, την Αρκαδία και Κορινθία είναι 19%,
12% και 8%.
Ο δευτερογενής τοµέας παράγει το 22% της ΑΠΑ της χώρας, µε την Περιφέρεια και τους Νοµούς να
παρουσιάζουν

έντονα

διαφοροποιηµένα

ποσοστά

συµµετοχής

ανά

γεωγραφική

περιοχή.

Συγκεκριµένα, ο δευτερογενής τοµέα της Περιφέρειας παράγει το 30% της συνολικής ΑΠΑ της
Περιφέρειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για µεν το νοµό Αργολίδας είναι 19,7%, για το νοµό
Αρκαδίας 30%, για το νοµό Κορινθίας 53,2%, για το νοµό Λακωνίας 10,1% και για το νοµό Μεσσηνίας
8,5%. Η Περιφέρεια στο σύνολό της παράγει το 7,1% της συνολικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα στο
σύνολο της χώρας.
Όσον αφορά στη συµµετοχή του τριτογενή τοµέα στην ΑΠΑ σε εθνικό (Ελλάδα), περιφερειακό
(Πελοπόννησος) και τοπικό επίπεδο (Νοµοί), παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά
συµµετοχής, κυµαινόµενα από 71,8% για τη Χώρα, 55,9% στην Πελοπόννησο, ενώ οι νοµοί
παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση αφού στο νοµό Μεσσηνίας το συγκεκριµένο ποσοστό φθάνει
στο 72,1%, στο νοµό Λακωνίας 67,7%, στο νοµό Αργολίδας 63,5%, στο νοµό Αρκαδίας 57,8% και
στο νοµό Κορινθίας µόνο 38,7%. Με αυτή την εσωτερική ποσοστιαία διάρθρωση του τριτογενή τοµέα
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτός στο σύνολο του συµµετέχει κατά 4% στη συνολική ΑΠΑ του
τριτογενή τοµέα της χώρας. Τα προαναφερόµενα στοιχεία της διάρθρωσης της ΑΠΑ στα αντίστοιχα
χωρικά επίπεδα παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 1-14: ∆ιάρθρωση της ΑΠΑ κατά τοµέα παραγωγής, 2003
Τοµείς

Συνολική
ΑΠΑ

Γεωγραφική

%

Πρωτογενής

%

∆ευτερογενής

%

Τριτογενής

%

(εκ. ευρώ)

Ενότητα
ΕΕ25

8.893.263,70

100,0%

189.891,70

2,1%

2.341.421,50

26,3%

6.361.949,30

71,5%

ΕΕ15

8.494.004,30

100,0%

174.408,90

2,1%

2.217.273,20

26,1%

6.102.320,90

71,8%

Ελλάδα

136.336,90

100,0%

9.232,80

6,8%

29.989,70

22,0%

97.114,40

71,2%

Πελοπόννησος

7.089,30

100,0%

997,8

14%

2130,1

30,0%

3961,4

55,9%

Ν.Αργολίδας

1.087,30

100,0%

183,3

17%

213,70

19,7%

690,30

63,5%

Ν. Αρκαδίας

1.137,20

100,0%

139

12%

341

30,0%

657,20

57,8%

Ν. Κορινθίας

2.571,00

100,0%

209,2

8%

1366,5

53,2%

995,30

38,7%

Ν. Λακωνίας

838,10

100,0%

184,4

22%

84,5

10,1%

569,2

67,9%

Ν. Μεσσηνίας

1.455,70

100,0%

281,9

19%

124,4

8,5%

1049,4

72,1%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005
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Από τα στοιχεία του ως άνω Πίνακα διαπιστώνεται ότι η οικονοµία της Περιφέρειας Πελοποννήσου
παραµένει κατά ένα βαθµό αγροτική, µε έντονες διαφοροποιήσεις ανά νοµό, χωρίς να εξελίσσεται µε
κάποιους γρήγορους ρυθµούς το παραγωγικό της πρότυπο προς τον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ
φθίνει διαχρονικά µε εντονότερους ρυθµούς ο πρωτογενής τοµέας και ενδυναµώνεται µε αργούς
ρυθµούς ο δευτερογενής, χωρίς να διαχέει ανάλογα αναπτυξιακά αποτελέσµατα στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της Περιφέρειας.
Αγορά Εργασίας & Παραγωγικότητα
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1-15 που ακολουθεί, διαπιστώνεται ότι το επίπεδο παραγωγικότητας
της εργασίας, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας είναι χαµηλότερο από το
αντίστοιχο του µέσου όρου της Ε.Ε των 15 αλλά και των 25. Ιδιαίτερα δε, η παραγωγικότητα υπό την
έννοια του κατά απασχολούµενο ΑΕΠ σε ΜΑ∆, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι µικρότερη κατά
31,4% από το µέσο όρο της Ε.Ε. των 25 και κατά 4,5% από το µέσο όρο της χώρας. Αντίστοιχη
αρνητική απόκλιση από το µέσο όρο της χώρας παρουσιάζει η παραγωγικότητα υπό την έννοια της
ωριαίας παραγωγικότητας της εργασίας.
Πίνακας 1-15: Παραγωγικότητα εργασίας & ωριαία παραγωγικότητα, 2002
Γεωγραφική

Παραγωγικότητα εργασίας

Ωριαία παραγωγικότητα

Μέσος όρος

εργασίας

εργατοωρών

Ενότητα
ΑΕΠ σε ΜΑ∆

% του

%

ΑΕΠ σε

%

πλήρους

ανά

Μ.Ο. της

απόκλισης

ΜΑ∆ ανά

απόκλισης

απασχόλησης

απασχολούµεν

ΕΕ25

από το

σύνολο

από το Μ.Ο.

ανά εβδοµάδα

Μ.Ο. της

εργατοωρώ

της χώρας

χώρας

ν έτους

ο
ΕΕ-25

50.006

100,00%

ΕΕ-15

56.095

112,20%

Ελλάδα

35.961

71,90%

0

80,783

0

43,2

Πελοπόννη

34.327

68,60%

-4,5%

77,29

-4,3%

43,3

σος
Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Αγορά Εργασίας & Απασχόληση
Ο συνολικός οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Eurostat), παραµένει
σχεδόν σταθερός διαχρονικά από το 2000 µέχρι και το 2004, µε σηµαντικές ορισµένες φορές
διακυµάνσεις κατ’ έτος, κυµαινόµενος σ’ ένα ποσοστό συµµετοχής της τάξης του 68% και σε αριθµό
της τάξης των 260.000 ατόµων. Συγκρινόµενο το ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου µε το αντίστοιχο της χώρας, διαπιστώνεται ότι είναι πάντα σε υψηλότερα
επίπεδα της τάξης των δύο (2) - τριών (3) ποσοστιαίων µονάδων, ενώ παραµένει χαµηλότερο κατά
µία (1) ή δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες από τα αντίστοιχα ποσοστά της Ε.Ε. των 25 και των 15.

35

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

Μεγάλη, όµως, διαφοροποίηση παρατηρείται στο ποσοστό συµµετοχής µεταξύ ανδρών και γυναικών,
τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπερτερώντας στην
Πελοπόννησο το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών κατά 26 ποσοστιαίες µονάδες (81,1% οι άνδρες,
έναντι 55,3% των γυναικών), παρουσιάζοντας παράλληλα µια µικρή αύξηση το ποσοστό των ανδρών,
ενώ των γυναικών παραµένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα, διαχρονικά, µε µικρές διακυµάνσεις. Σε
σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας είναι κατά µια (1) περίπου ποσοστιαία µονάδα
µεγαλύτερο το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ των ανδρών
κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες. Αντίθετα, σε σύγκριση µε την Ε.Ε. των 25, το ποσοστό
συµµετοχής των ανδρών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι µεγαλύτερο κατά τέσσερις (4) περίπου
ποσοστιαίες µονάδες, ενώ των γυναικών στην Περιφέρεια είναι µικρότερο εκείνου της Ε.Ε. των 25,
κατά 6,5 ποσοστιαίες µονάδες. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι στην Αγορά Εργασίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου συµµετέχει σε µεγαλύτερο βαθµό ο πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας
(άνδρες και γυναίκες), από το µέσο όρο της χώρας, κυρίως λόγω της διάρθρωσης της οικονοµίας της
Περιφέρειας, µε διογκωµένο το γεωργικό τοµέα, ενώ όµως διαχρονικά ο ρυθµός ένταξης των ανδρών
στην αγορά εργασίας είναι µεγαλύτερος από εκείνον των γυναικών, φαινόµενο που συµβαδίζει µε την
σµίκρυνση του γεωργικού τοµέα στην Περιφέρεια. Έναντι όµως της Ε.Ε. των 25, ο γυναικείος
πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας της Πελοποννήσου υστερεί σηµαντικά, όσον αφορά στη συµµετοχή του
στην αγορά εργασίας.
Σηµαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι της
χώρας και της Ε.Ε των 25, ανά φύλο και ηλικία, όσον αφορά στο ποσοστό συµµετοχής. Συγκεκριµένα,
το ποσοστό συµµετοχής των νέων γυναικών 15-24 ετών, είναι χαµηλότερο κατά µια µονάδα έναντι
του αντίστοιχου ποσοστού της χώρας, κατά εννέα (9) µονάδες έναντι της Ε.Ε. των 25 και πολύ
περισσότερο έναντι της Ε.Ε. των 15 (12 µονάδες).Αντίθετα οι νέοι άνδρες 15-24 ετών παρουσιάζουν
ποσοστό συµµετοχής 45,0% στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 40% στη Χώρα, ενώ στην Ε.Ε.
των 25 το ποσοστό συµµετοχής αυτής της ηλικιακής οµάδας ανδρών φθάνει στο 48,4%, µε τάσεις
µείωσης διαχρονικά. Στο σύνολο δε των νέων 15-24 ετών (ανδρών και γυναικών) της Περιφέρειας
Πελοποννήσου το ποσοστό απασχόλησης φθάνει, το έτος 2004, στο 38,8%, µεγαλύτερο κατά δύο
µονάδες του αντίστοιχου ποσοστού σε επίπεδο χώρας, αλλά µικρότερο κατά επτά (7) ποσοστιαίες
µονάδες του αντίστοιχου της Ε.Ε. των 25.
Ο αριθµός των απασχολούµενων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραµένει από το 1995 µέχρι και
το 2004 σε ένα επίπεδο της τάξης των 210.000 χιλιάδων, µε σχετικά µικρές διακυµάνσεις κατ’ έτος,
ενώ το ποσοστό απασχόλησης διατηρείται σ’ ένα επίπεδο της τάξης του 62% από το έτος 1996 µέχρι
και το 2004. Το ποσοστό αυτό παραµένει υψηλότερο από εκείνο της χώρας (κατά τρεις περίπου
ποσοστιαίες µονάδες το 2004), του οποίου όµως η διαφορά µειώνεται κατά τι διαχρονικά. Αντίθετα,
είναι χαµηλότερο από το ποσοστό απασχόλησης σε επίπεδο Ε.Ε. 25 και ακόµα χαµηλότερο του
αντίστοιχου ποσοστού της Ε.Ε. των 15. Σε κάθε περίπτωση δε, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι χαµηλότερο από τον εθνικό στόχο της Λισσαβόνας (67% το

36

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

2005) και µακράν του αντίστοιχου στόχου για το 2010 (70%), ενώ διαχρονικά παραµένει σταθερό για
µια δεκαετία.
Στο συνολικό χαµηλό ποσοστό απασχόλησης, συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό το πολύ χαµηλό ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών (46,6% το 2004), µε τάση µείωσης διαχρονικά, έτσι ώστε να µειώνεται η
διαφορά από το µικρότερο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στη Χώρα (45,2% το 2004) και να
αυξάνει η διαφορά από το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. των 15 και των 25 (56,6% και 55,5%
αντίστοιχα το 2004). Παράλληλα δε είναι µακράν του στόχου της Λισσαβόνας για 60% το 2010.
Όσον αφορά στην ηλικιακή πληθυσµιακή οµάδα απασχολούµενων 55-64 ετών, το ποσοστό
απασχόλησης παρουσιάζει διαχρονική µείωση, φθάνοντας το 45,6% το έτος 2004, σταθερά
υψηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας, µε µείωση όµως της διαφοράς διαχρονικά και επίσης
υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης της Ε.Ε. των 25 και της Ε.Ε. των 15, µε
παράλληλη µείωση της διαφοράς.
Οι παραπάνω αναφερόµενες αποκλίσεις από τους στόχους της Λισσαβόνας φαίνονται στους πίνακες
1-16 και 1-17 που ακολουθούν.
Πίνακας 1-16: ∆είκτες Αγοράς Εργασίας, απασχόλησης & ανεργίας, 2004
Οικονοµικά
Γεωγραφική
Ενότητα

Ενεργός
Πληθυσµός
(%) (15-64
ετών)

%

%

%

%

%

απασχόληση

απασχόληση

απασχόλησης

ανεργίας

µακροχρόνιας

ς (15-64

ς γυναικών

ηλικιωµένων

(15 ετών

ανεργίας (επί

ετών)

(15-64 ετών)

(55-64 ετών)

και άνω)

των ανέργων)

ΕΕ-25

69,6

63,1

55,5

40,9

9,2

44,46

ΕΕ-15

70,4

64,5

56,6

42,4

8,2

-

Ελλάδα

66,5

59,4

45,2

39,4

10,5

53,06

68,5

62,1

46,6

45,6

9,2

59,88

Πελοπόννησο
ς

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Πίνακας 1-17: ∆είκτες απασχόλησης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τους Ευρωπαϊκούς
στόχους
∆είκτες
Συνολικό ποσοστό
απασχόλησης
Ποσοστό γυναικείας
απασχόλησης
Ποσοστό ηλικιωµένων
εργαζοµένων (55-64)

Πελοπόννησος

Ελλάδα

2000

2004

61,80%

62,10%

59,40%

53,20%

45,60%

45,20%

53,20%

45,60%

39,40%

EE15

EE25

2004
64,50
%
56,60
%
42,40
%

Ευρωπαϊκός
Στόχος
2005

2010

63,10%

67%

70%

55,50%

57%

60%

40,90%

50%

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005
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Η τοµεακή σύνθεση της απασχόλησης διαφοροποιείται και παρατηρείται σηµαντική µείωση της
απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα και αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα.
Αναλυτικότερα, κατά το 2004 το 29,7% των απασχολουµένων εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα
(37,7% το 1999), το 18,5% στο δευτερογενή (16,9% το 1999) και το 46% στον τριτογενή τοµέα (45,3%
το 1999). Η αλλαγή στη σύνθεση της απασχόλησης επιβεβαιώνει τη σχετικά έντονη φθίνουσα πορεία
του πρωτογενή τοµέα, την ενίσχυση του δευτερογενή και την αργή ανάπτυξη του τριτογενή. Παρά τις
µεταβολές αυτές, η σύνθεση της απασχόλησης κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας είναι αρκετά
διαφοροποιηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη της χώρας. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή
τοµέα της Περιφέρειας είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού µέσου (12,6%), στο δευτερογενή
υπολείπεται του εθνικού µέσου (22,4%), ενώ και στον τριτογενή τοµέα η απόκλιση είναι µεγαλύτερη
(65,0%). Η διάρθρωση δε της απασχόλησης ανά βασικό παραγωγικό τοµέα στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, σε σύγκριση, αφ’ ενός µε την αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης στη Χώρα,
αφ’ ετέρου µε τη διάρθρωση της ΑΠΑ στη Χώρα και στην Περιφέρεια, υποδεικνύει τόσο τη σχέση
κεφαλαίου και εργασίας εντός του τοµέα, όσο και την πιθανότητα, αν όχι βεβαιότητα, απασχόλησης
κυρίως στο δευτερογενή τοµέα (βιοµηχανία - κατασκευές) εργατικού δυναµικού εκτός Περιφέρειας.
Όσον αφορά στο ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυξηµένο κατά µία (1)
ποσοστιαία µονάδα το 2004 έναντι εκείνου του 1999 (9,2% έναντι 8,2%), µε κάποιες µικρές
διακυµάνσεις κατ’ έτος και τάσεις αύξησης από το 2002. Παραµένει όµως µικρότερο του αντίστοιχου
ποσοστού σε επίπεδο χώρας (10,5% το 2004) και στα ίδια επίπεδα µε το ποσοστό ανεργίας στην
Ε.Ε. των 25. Η ανεργία στην Περιφέρεια πλήττει κυρίως τους νέους 15-24 ετών για τους οποίους το
ποσοστό ανεργίας το 2004 έφθασε στο 28,4%, κατά 1,5 µονάδα µεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσοστό σε επίπεδο χώρας (26,9%) και κατά δέκα (10) ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο από το
αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. των 25 (18,5%). Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην
Πελοπόννησο αυξάνεται διαχρονικά, ενώ δραµατική είναι η «συµβολή» των γυναικών αυτής της
ηλικίας στην αύξηση του συνολικού ποσοστού. Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών
ηλικίας 15-24 ετών το 2004 έφθασε στο 45,3%, έναντι 36,3% για το σύνολο της χώρας και 18,9% για
την Ε.Ε. των 25. Παράλληλα όµως και οι, ηλικίας από 25 ετών και πάνω, γυναίκες εµφανίζουν υψηλά
ποσοστά ανεργίας (12%) σε σχέση µε τη συνολική ανεργία στην Πελοπόννησο, όταν σε επίπεδο Ε.Ε.
των 25, το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 9%. Η έλλειψη δε ευκαιριών απασχόλησης για
σειρά ετών και µε δεδοµένο το υψηλό ποσοστό συµµετοχής στην Περιφέρεια, είναι παράγοντες οι
οποίοι συµβάλλουν στο να εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξηµένη η µακροχρόνια ανεργία. Το ποσοστό
µακροχρόνιας ανεργίας έφθασε το 2004 στο 59,88%, παρουσιάζοντας έντονες διακυµάνσεις
διαχρονικά ο συγκεκριµένος δείκτης ανεργίας, µε έντονες αυξητικές τάσεις από το έτος 2003,
υπερβαίνοντας έτσι το αντίστοιχο ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας στη Χώρα κατά επτά (7)
ποσοστιαίες µονάδες και το αντίστοιχο της Ε.Ε. των 25 κατά 15,5 ποσοστιαίες µονάδες.
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Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα
Πρωτογενής Τοµέας
Ο πρωτογενής τοµέας της Πελοποννήσου εξακολουθεί να διατηρεί ένα σηµαντικό µέγεθος. Το
περιφερειακό ΑΕΠ του πρωτογενή τοµέα συµµετέχει κατά 12% στο ΑΕΠ του πρωτογενή της χώρας
και περίπου κατά 14% στο συνολικό Περιφερειακό ΑΕΠ.
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα εθνικά µεγέθη της γεωργίας είναι σηµαντική, αφού
οι καλλιεργούµενες εκτάσεις της Περιφέρειας αντιστοιχούν στο 10,68% των καλλιεργούµενων
εκτάσεων της χώρας. Τα βασικότερα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρεια είναι
εσπεριδοειδή (53% της συνολικής παραγωγής της χώρας), ελαιόλαδο (18% της συνολικής
παραγωγής της χώρας) και πατάτα (11% της συνολικής παραγωγής της χώρας). Ενώ η κτηνοτροφία
διαδραµατίζει δευτερεύοντα ρόλο στην Περιφέρεια, τα κυριότερα κτηνοτροφικά προϊόντα που
παράγονται είναι το µέλι (16% της συνολικής παραγωγής της χώρας), τα ψάρια εσωτερικών υδάτων
(13%), τα αυγά (11%), το µαλακό τυρί (9%) και τα µαλλιά προβάτων (7%).
Ο πολυτεµαχισµός και το µικρό µέγεθος του κλήρου αποτελεί ένα ακόµη διαρθρωτικό πρόβληµα για
την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τόσο ο αριθµός όσο και η γεωργική γη που καταλαµβάνουν οι
εκµεταλλεύσεις διαφόρων µεγεθών της Περιφέρειας, ακολουθούν την κατανοµή που ακολουθείται σε
εθνικό επίπεδο.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι αν ορισµένα από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του
πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ηλικία των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων,
αριθµός εκµεταλλεύσεων µέσου µεγέθους, κλπ), βελτιώνονται σταδιακά, αλλά απέχουν σηµαντικά
ακόµα από τα αντίστοιχα εθνικά µεγέθη.
∆ευτερογενής τοµέας
Οι εξελίξεις στο δευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας θα πρέπει να εξετάζονται πάντα σε συνάρτηση µε
την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας, η οποία έγκειται στην ύπαρξη της βιοµηχανικής ζώνης της Αθήνας,
η οποία διοικητικά υπάγεται στο Νοµό Κορινθίας, όπου είναι εγκατεστηµένες βιοµηχανικές
επιχειρήσεις εθνικής σηµασίας και εµβέλειας, οι οποίες δεν συνδέονται µε την οικονοµία της
Περιφέρειας, όπως είναι διυλιστήρια, µεταλλουργικές βιοµηχανίες κλπ. Μία δεύτερη ιδιαιτερότητα
σχετίζεται µε την ύπαρξη στη Μεγαλόπολη του δεύτερου σηµαντικότερου ενεργειακού κέντρου της
χώρας. ∆ιαχρονικά, η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα, µετά από µια σηµαντική κάµψη τη
δεκαετία του ’90 αυξάνεται αργά τόσο σε απόλυτα µεγέθη, όσο και ποσοστιαία. Από αναλυτικά
στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη των σηµαντικών µεγεθών της µεταποίησης,, προκύπτει µείωση
τόσο του αριθµού των καταστηµάτων, όσο και της απασχόλησης, για τα συγκεκριµένα µεγέθη της
µεταποίησης.
Το ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων στη µεταποίηση στο σύνολο των επενδύσεων είναι πολύ
χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας. Παράλληλα όµως παρατηρείται
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τάση αύξησης των µικρών µεταποιητικών µονάδων και κυρίως των µανάδων στους κλάδους των
κατασκευών που αντισταθµίζει την µείωση της απασχόλησης από τις µεσαίες και µεγάλες µονάδες.
Κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τοµέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η Μεταποίηση,
η οποία παράγει το 65% της ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα, παρουσιάζοντας µια µικρή αύξηση του
ποσοστού συµµετοχής της κατά την τριετία 2000-2002. ∆εύτερη σε σηµασία δραστηριότητα του
δευτερογενή τοµέα είναι οι Κατασκευές, µε 20% συµµετοχή στην ΑΠΑ του ∆ευτερογενή Τοµέα της
Περιφέρειας και τρίτη η Ενέργεια (Ηλεκτρισµός).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ21 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το έτος 2002 λειτουργούσαν
11.500 επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα µε ετήσιο κύκλο εργασιών 1,1 δισ. Ευρώ. Τόσο ο αριθµός
των επιχειρήσεων, όσο και ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυξάνονται διαχρονικά από το 2000, ιδιαίτερα
δε ο κύκλος εργασιών, γεγονός που υποδεικνύει µια δυναµική στις δραστηριότητες του δευτερογενή
τοµέα στην Περιφέρεια στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από το σύνολο των επιχειρήσεων του
δευτερογενή τοµέα το 40%, ήτοι 4.550 επιχειρήσεις, είναι µεταποιητικές, µε ετήσιο κύκλο εργασιών
που αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του
δευτερογενή τοµέα.
Η κλαδική εξειδίκευση της µεταποίησης και ως εκ τούτου η διάρθρωσή της δεν διαφοροποιείται
διαχρονικά και οι βασικοί της κλάδοι είναι η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, ξύλου και µη µεταλλικών
προϊόντων. Παράλληλα σηµειώνεται σηµαντική αύξηση, πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε
επίπεδο χώρας.
Την ίδια αυξητική πορεία ακολουθεί και η ΑΠΑ, η οποία αυξάνει κατά σηµαντικά µεγαλύτερο ποσοστό
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το σύνολο της χώρας.
Η ιδιαίτερα θετική εξέλιξη των αντιστοίχων µεγεθών δεν πρέπει να δηµιουργεί εσφαλµένη εικόνα για
την δυναµική της µεταποιητικής βιοµηχανίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφού αν εξαιρεθούν οι
επιδόσεις του Νοµού Κορινθίας, οι µεταβολές των µεγεθών στους Νοµούς Αργολίδας, Μεσσηνίας και
Λακωνίας υπολείπονται του ρυθµού µεταβολής σε επίπεδο χώρας.
Τριτογενής Τοµέας
Ο τριτογενής τοµέας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απασχολεί το 40% των εργαζοµένων, µε
σηµαντικές ποσοτικές διαφοροποιήσεις ανά έτος στον αριθµό των απασχολούµενων, φαινόµενο που
υποδεικνύει µια «ρευστότητα» στις οικονοµικές δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα, ενώ παράγει το
56% της ΑΠΑ της Περιφέρειας, µε πολύ µικρές τάσεις ετήσιας αύξησης.
Βασικές οικονοµικές δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα στην Πελοπόννησο είναι η «διαχείριση
ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές δραστηριότητες», το «χονδρικό και λιανικό
εµπόριο», οι «µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και τα «Ξενοδοχεία και εστιατόρια». Οι ως άνω
οικονοµικές δραστηριότητες παράγουν το 65% της ΑΠΑ του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ22 στο σύνολο του τριτογενή τοµέα της Περιφέρειας (2002)
λειτουργούσαν 29.782 επιχειρήσεις, µε συνολικό κύκλο εργασιών 3,8 δισ. Ευρώ, έναντι 27.339
επιχειρήσεων το έτος 2000, µε αντίστοιχο κύκλο εργασιών 3,3 δισ. Ευρώ.
Το µεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων στον τοµέα συγκεντρώνει το λιανικό εµπόριο, (10.273
επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών 102 δισ. Ευρώ), ενώ µεγάλο πλήθος επιχειρήσεων
παρουσιάζουν τα Ξενοδοχεία / εστιατόρια (6.038 επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών 0,33 δισ. Ευρώ).
Τον µεγαλύτερο κύκλο εργασιών (2002) παρουσιάζει η οικονοµική δραστηριότητα του χονδρικού
εµπορίου µε 1,5 δισ. Ευρώ από 3.122 επιχειρήσεις. Και στους τρεις κλάδους διαπιστώνεται αύξηση
των επιχειρήσεων και του κύκλου εργασιών κατά την τριετία 2000-2002, µε εµφανή δυναµική, αφού
αυξάνει διαχρονικά ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ανά επιχείρηση.
Σηµαντικό µέρος επίσης, του τοµέα των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν οι κλάδοι της «∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, της Άµυνας και της Κοινωνικής Ασφάλισης», και «των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών», οι
οποίοι παράγουν το 17%-18% της ΑΠΑ του τριτογενή τοµέα, σχεδόν ισοµερώς κατανεµηµένη µεταξύ
τους, ενώ η «εκπαίδευση και η κοινωνική µέριµνα» συµβάλλουν κατά 13%-15% στην παραγωγή της
συνολικής ΑΠΑ του τριτογενή τοµέα.
Ο µεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και λοιπών λειτουργιών του τριτογενή τοµέα, είναι
συγκεντρωµένες στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, ενώ οι τουριστικές υπηρεσίες παρουσιάζουν
χωρική διασπορά στην Περιφέρεια.
Κρίσιµος παράγοντας για την ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια είναι ο Τουρισµός, µε
την σχετική δραστηριότητα να αναπτύσσεται µε αργούς ρυθµούς στην Περιφέρεια, διατηρώντας ένα
χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην συνολική τουριστική δραστηριότητα της χώρας :
Αναφορικά µε την τουριστική προσφορά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (2005), συγκεντρώνει το 4,8%
των τουριστικών κλινών της χώρας, µε µείωση του ποσοστού αυτού διαχρονικά. Το µέσο µέγεθος των
τουριστικών µονάδων στην Περιφέρεια είναι µικρότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας, µε
αντίθετη τάση εξέλιξης από εκείνη στη Χώρα, αφού διαχρονικά το µέσο µέγεθος των τουριστικών
καταλυµάτων στη Χώρα αυξάνει, ενώ στην Περιφέρεια µειώνεται.
Παράλληλα, διαφοροποίηση µεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και συνόλου χώρας διαπιστώνεται
και στην ποιότητα των τουριστικών καταλυµάτων, µε δεδοµένο ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το
ποσοστό συµµετοχής υψηλής τάξης τουριστικών κλινών στο σύνολο των προσφερόµενων
τουριστικών κλινών, είναι µικρότερο από εκείνο σε επίπεδο χώρας.
Όσον αφορά στη ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών, από τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων,
διαπιστώνεται ότι η Πελοπόννησος είναι περισσότερο τόπος προορισµού ηµερήσιων εκδροµών,
παρά τόπος διαµονής αναψυχής ή / και επαγγελµατικού τουρισµού.
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Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνεται, είναι η πολύ χαµηλότερη πληρότητα των τουριστικών
καταλυµάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι της αντίστοιχης της χώρας, δείκτης ο οποίος
βελτιώνεται διαχρονικά, αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς.
Από τα παραπάνω γενικά συνοπτικά στοιχεία, διαπιστώνεται ότι ο τουρισµός για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου είναι µια δραστηριότητα αυξανόµενη διαχρονικά, αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς,
παραµένοντας ακόµα σε πολύ χαµηλά επίπεδα, σε σχέση µε το σύνολο της χώρας, σε συνδυασµό µε
τις δυνατότητες που υπάρχουν λόγω των πλούσιων και ιδιαίτερα αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών
πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια, οι οποίοι είναι µεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος.
Ισότητα των φύλων
Από την ανάλυση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει προηγηθεί, είναι
εµφανές ότι ο αγροτικός χαρακτήρας και η γενικότερη κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη της Περιφέρειας,
δηµιουργούν συνθήκες υστέρησης του γυναικείου πληθυσµού στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
µε ιδιαίτερη ένταση του φαινοµένου αυτού στις νέες γυναίκες (15-24 ετών). Συγκεκριµένα:
Το ποσοστό συµµετοχής του συνόλου των γυναικών στην Αγορά Εργασίας είναι κατά 22,7
ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο από εκείνο των ανδρών στην Περιφέρεια, µε τάσεις µείωσης
διαχρονικά (40,6% το 2004, έναντι 41,2% το 1999), το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών το 2004
παραµένει ίδιο µε εκείνο του έτους 1999, ύστερα από µια αύξηση τα έτη 2002 και 2003. Παράλληλα η
διαφορά των δύο αυτών ποσοστών µεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο χώρας µειώνεται, µε
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών.Η σύγκριση δε και µε τους αντίστοιχους δείκτες της
Ε.Ε. των 25 και των 15 δείχνει τη δυσµενή θέση των γυναικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ιδιαίτερα χαµηλό είναι το ποσοστό συµµετοχής των νέων γυναικών (15-24 ετών) στην Περιφέρεια, το
οποίο κατά το έτος 2004 είναι 32,3% έναντι 45,0% των νέων ανδρών, µε τάσεις έντονης µείωσης, του
ποσοστού συµµετοχής των νέων γυναικών, ενώ των νέων ανδρών παραµένει σταθερό.
Ιδιαίτερα όµως µεγάλη διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών, παρατηρείται στα ποσοστά συµµετοχής
στις ηλικίες 15-64 ετών, η οποία παραµένει σχεδόν σταθερή στις 26 ποσοστιαίες µονάδες.
Αρνητικά επίσης είναι τα φαινόµενα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τις γυναίκες και ως προς το
ποσοστό απασχόλησης, το οποίο στο σύνολο των γυναικών είναι µικρότερο από εκείνο των ανδρών
κατά 25,6 ποσοστιαίες µονάδες, µε τάσεις αύξησης της διαφοράς διαχρονικά, αφού των ανδρών
παραµένει σταθερό (στο 60%), ενώ των γυναικών µειώνεται (από 35,7% σε 34,4%). Αντίθετα σε
επίπεδο χώρας η κατάσταση αυτού του δείκτη για τις γυναίκες βελτιώνεται διαχρονικά, αν και σε
χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της Ε.Ε. των 25 και των 15.
Η αρνητική εικόνα αυτών των ποσοστών απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
δυσχεραίνεται διαχρονικά για τις ηλικίες 15-24 ετών και 15-64 ετών, φθάνοντας η διαφορά µεταξύ
ανδρών και γυναικών για τις ηλικίες 15-64 ετών στις 30 ποσοστιαίες µονάδες και στις ηλικίες 15-24
ετών στις 20 ποσοστιαίες µονάδες, όταν σε επίπεδο χώρας οι αντίστοιχες διαφορές είναι της τάξης
των 28 και 11 ποσοστιαίων µονάδων, µε τάσεις µείωσης διαχρονικά.
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Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας, το συνολικό ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι κατά 10
ποσοστιαίες µονάδες µεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών, µε τάσεις αύξησης της διαφοράς, ενώ
ιδιαίτερα µεγάλη είναι η διαφορά αυτή στις ηλικίες 15-24 ετών (22 ποσοστιαίες µονάδες), όταν σε
επίπεδο χώρας η διαφορά του ποσοστού ανεργίας των γυναικών αυτής τη ηλικίας, σε σχέση µε των
ανδρών είναι 17,2 ποσοστιαίες µονάδες, µειούµενη διαχρονικά.
Πέραν των στοιχείων της αγοράς εργασίας, στα οποία διαπιστώνεται η δυσµενής θέση των γυναικών
έναντι των ανδρών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε εντονότερο βαθµό απ’ ότι σε επίπεδο χώρας
και πολύ περισσότερο απ’ ότι σε επίπεδο Ε.Ε., µια άλλη έκφραση της ανισότητας των φύλων στην
Περιφέρεια είναι οι διαφορές στο µορφωτικό επίπεδο µεταξύ ανδρών και γυναικών, λαµβάνοντας
υπόψη ότι το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας παρουσιάζει χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Συγκεκριµένα:
-

Το ποσοστό γυναικών µε χαµηλή εκπαίδευση είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των
ανδρών κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες, απόσταση η οποία µικραίνει διαχρονικά και µειώνεται
το ποσοστό αυτό σηµαντικά από το 1999 µέχρι το έτος 2004.

-

Όσον αφορά στην ανώτερη δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση το ποσοστό
των γυναικών είναι κατά µία ποσοστιαία µονάδα µικρότερο από των ανδρών, βελτιούµενο
διαχρονικά και µε µείωση της διαφοράς.

-

Αντίθετα ως προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ αυξάνει το ποσοστό των γυναικών
διαχρονικά, η αύξηση είναι µικρότερη από εκείνη στο ποσοστό των ανδρών, φαινόµενο το
οποίο δείχνει ότι ο γυναικείος πληθυσµός της Περιφέρειας δεν ακολουθεί στον ίδιο βαθµό µε
τους άνδρες την τριτοβάθµια εκπαίδευση.

-

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εµφανής η υστέρηση των γυναικών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου στην πρόσβαση στην αγοράς εργασίας και στην ανώτερη και ανώτατη
εκπαίδευση, τόσο έναντι των ανδρών της Περιφέρειας, όσο και έναντι των γυναικών της
υπόλοιπης Ελλάδας και πολύ περισσότερο έναντι των γυναικών της Ε.Ε.

Υποδοµές και Ποιότητα ζωής
Η δηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών αποτελεί παράµετρο πολυδιάστατου χαρακτήρα για την
ανάπτυξη µιας περιοχής / Περιφέρειας, αφού µε την ορθολογική χρήση τους και την εξασφάλιση της
λειτουργικότητάς τους συµβάλλουν τα µέγιστα στη µεγέθυνση της οικονοµίας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ως εκ τούτου, όσον αφορά αυτού του είδους τις υποδοµές, η
υφιστάµενη κατάσταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου παρουσιάζεται συνοπτικά αµέσως πιο κάτω.
Εκπαίδευση
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το έτος 2003 λειτουργεί το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε
έδρα την Τρίπολη, του οποίου οι υποδοµές και η οργανωτική του δοµή αναπτύσσονται σταδιακά σε
διάφορες πόλεις της Περιφέρειας (πρωτεύουσες νοµών). Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί έξι (6)
Σχολές µε εννέα (9) Τµήµατα. Επίσης υφίσταται επί δεκαετίας το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα
(ΤΕΙ) Καλαµάτα, µε έδρα την Καλαµάτα και µε παράρτηµα στη Σπάρτη.
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Όσον αφορά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το έτος 2002 καταγράφονται 123 Γυµνάσια και 143
Λύκεια και ΤΕΕ, παρουσιάζοντας µια µικρή αύξηση ο αριθµός των Γυµνασίων έναντι του έτους 2000,
της τάξης του 2%, ενώ έναντι του έτους 1994, η αύξηση φθάνει στο 5%. Η αύξηση του αριθµού των
Λυκείων / ΤΕΕ έναντι του έτους 2000 είναι της τάξης του 8% και έναντι του έτους 1994, της τάξης του
46%. Ο αριθµός των ιδιωτικών Γυµνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πολύ
µικρός, φθάνοντας µόνο στα 5, όσον αφορά στα Γυµνάσια και στα 7, όσον αφορά στα Λύκεια / ΤΕΕ.
Αντίθετα προς την αύξηση του αριθµού των Γυµνασίων, οι µαθητές µειώνονται διαχρονικά µε µια
µείωση, στην περίοδο 2000-2002, της τάξης του 13% και κατά την περίοδο 1994-2002, της τάξης του
28%. Στα Λύκεια / ΤΕΕ αυξάνεται ο αριθµός των µαθητών κατά 3,5% στο διάστηµα 2000-2002, ενώ
στο διάστηµα 1994-2002 η αύξηση του αριθµού των µαθητών αυτής της βαθµίδας εκπαίδευσης είναι
της τάξης του 11%.
Στις σχολικές µονάδες της δηµοτικής εκπαίδευσης παρατηρείται σταδιακή µείωση του αριθµού τους,
τόσο κατά την περίοδο 1994-2002, όσο και κατά την περίοδο 2000-2002 και 2002-2004, φθάνοντας
στο 412 το έτος 2004, ενώ το 2002 ήταν 425 και το έτος 1994 ο αριθµός των δηµοτικών σχολείων
έφθανε στα 559. Η αντίστοιχη µεταβολή των µαθητών δηµοτικού, κατά την περίοδο 1994-2004,
παρουσιάζει µείωση, αλλά µε µικρούς ρυθµούς, παραµένοντας σχεδόν σταθερός ο αριθµός των
µαθητών τα τέσσερα τελευταία χρόνια, µε τάσεις αύξησης τη διετία 2002-2004. Η συνολική κατανοµή
του µαθητικού πληθυσµού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά βαθµίδα εκπαίδευσης,(Πίνακας 1-18),
δεν έχει µεγάλες αποκλίσεις από εκείνη του συνόλου της χώρας, εκτός µόνο από την ανώτατη
εκπαίδευση, όπου η διαφορά είναι σηµαντικά µεγάλη (της τάξης των 20 ποσοστιαίων µονάδων),
φαινόµενο που δικαιολογείται από την έλλειψη ΑΕΙ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µέχρι το 2003,
ενώ δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα πλήρως η λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Πίνακας 1-18: Μαθητές ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, 2004
Βαθµίδα Εκπαίδευσης

Ελλάδα

Πελοπόννησος

Σύνολο

%

Σύνολο

%

Σύνολο (ISCED 1997)

2.123.181

100,0%

86.650

100,0%

ISCED 0:Προσχολική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο)

140.290

6,6%

7.660

8,8%

ISCED 1:Πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµοτικό)

657.492

31,0%

34.580

39,9%

328.870

15,5%

17.791

20,5%

366.968

17,3%

18.805

21,7%

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση

32.554

1,5%

1.235

1,4%

ISCED 5_6: Ανώτατη Εκπαίδευση

597.007

28,1%

6.579

7,6%

ISCED 2:Κατώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
(Γυµνάσιο)
ISCED 3:Ανώτερη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
(ΤΕΕ, Λύκεια)

Πηγή: New Cronos, Eurostat

Με βάση τις εξελίξεις του αριθµού των σχολικών µονάδων και του µαθητικού δυναµικού, η αναλογία
µαθητών / σχολικών µονάδων / αιθουσών, είναι ικανοποιητική, ενώ παραµένουν ως ανάγκες η
βελτίωση των σχολικών µονάδων, καθώς και η δηµιουργία νέων υποδοµών, κυρίως στη δηµοτική
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εκπαίδευση, λόγω της χωροταξικής διαφοροποίησης της συγκέντρωσης µαθητικού δυναµικού, µε
τάσεις αύξησης στα αστικά και ηµιαστικά κέντρα και µείωσης στις αγροτικές / ορεινές περιοχές.
Υγεία - Πρόνοια
Οι υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παρέχονται από τις υπάρχουσες υποδοµές των
16 θεραπευτηρίων και των τριάντα ένα (31) Κέντρων Υγείας, µε τα Περιφερειακά τους ιατρεία.
Στην Τρίπολη λειτουργεί το Περιφερειακό Νοσοκοµείο της Πελοποννήσου, ενώ σε όλες τις πόλεις πρωτεύουσες των νοµών, αλλά και σε ηµιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, λειτουργούν νοσοκοµειακές
µονάδες, οι οποίες, είτε είναι νεότευκτες, είτε έχουν πρόσφατα βελτιώσει σ’ ένα βαθµό την κτιριακή
τους υποδοµή και τον εξοπλισµό τους. Οι συνολικές κλίνες θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου φθάνουν τις 1.860 το έτος 2003, από τις οποίες οι 1.734 περίπου είναι δηµόσιες.
Στη Περιφέρεια λειτουργούν εννέα (9) δηµόσια νοσοκοµεία, στα οποία αναφέρονται και οι δηµόσιες
κλίνες, καθώς και επτά (7) ιδιωτικά θεραπευτήρια / κλινικές, µε 126 κλίνες.
Η εξυπηρέτηση του αστικού πληθυσµού της Περιφέρειας καλύπτεται από τις νοσοκοµειακές µονάδες
ακόµα και για την πρωτοβάθµια περίθαλψη, στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων, ενώ ο
πληθυσµός της υπαίθρου καλύπτεται για την πρωτοβάθµια περίθαλψη από τα Κέντρα Υγείας και τα
περιφερειακά ιατρεία. Για τη δευτεροβάθµια περίθαλψη ο πληθυσµός της υπαίθρου καλύπτεται από
τις είκοσι µία (21) νοσοκοµειακές µονάδες της Περιφέρειας, ενώ δεν υπάρχει υποδοµή τριτοβάθµιας
περίθαλψης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών περίθαλψης / υγείας σε γενικές γραµµές παρουσιάζει ελλείψεις,
κυρίως στην ύπαιθρο / αγροτικές περιοχές λόγω, χωροθέτησης των Κέντρων Υγείας σε σχέση µε τη
διάρθρωση των ΟΤΑ, σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ και
στις νοσοκοµειακές µονάδες της Περιφέρειας παρατηρούνται ελλείψεις σε αριθµό ιατρικών
ειδικοτήτων.
Μεταφορές
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο, λόγω της έκτασης και της
γεωµορφολογίας του εδάφους. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 1.250 χλµ περίπου, ενώ το επαρχιακό
οδικό δίκτυο εκτείνεται σε µήκος 4.600 χλµ. περίπου. Στα παράλια και στα πεδινά είναι περισσότερο
ανεπτυγµένο, ενώ είναι σχετικά ανεπαρκές, ποσοτικά και ποιοτικά, στις ορεινές περιοχές. Εντός των
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υπάρχουν επίσης και 110 περίπου χλµ αυτοκινητοδρόµου, ο
οποίος συνδέει την Καλαµάτα µε την Τρίπολη, την Κόρινθο και κατ’ επέκταση µε την Αθήνα, ο οποίος
είναι υπό κατασκευή και θα δηµιουργήσει τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης και αύξηση της
ελκυστικότητας. Επιπρόσθετα, σηµαντικός αναπτυξιακός παράγοντας για την Περιφέρεια είναι η
διέλευση από το βόρειο τµήµα της, µεγάλου µέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και της νέας «ΙΟΝΙΟΥ
Ο∆ΟΥ». Οι πολύ µικρής κλίµακας αεροπορικές συγκοινωνίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόµιο της
Καλαµάτας.
Στις θαλάσσιες µεταφορές, σηµαντικό ρόλο παίζουν τα λιµάνια της Καλαµάτας και του Ναυπλίου.
Άλλα δευτερεύοντα λιµάνια της Περιφέρειας είναι της Πύλου και της Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία, της
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Ερµιονίδας και του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, του Παράλιου Άστρους και του Λεωνιδίου στην
Αρκαδία, της Κορίνθου και του Κιάτου στην Κορινθία και τέλος, του Γυθείου στην Λακωνία.
Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας, (συνολικό µήκος 300 χλµ.), παρουσίαζε σοβαρά
µειονεκτήµατα κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘90, καθώς ήταν µη συµβατό µε το υπόλοιπο εθνικό
δίκτυο. Οι γραµµές του δικτύου της Πελοποννήσου είχαν µικρότερο πλάτος, ήταν µονής κατεύθυνσης,
δεν υπήρχαν ανισόπεδες διαβάσεις και είχε κακή χάραξη. Κατά την τρέχουσα προγραµµατική
περίοδο εκτελούνται παρεµβάσεις αναβάθµισης της σιδηροδροµικής γραµµής σε µήκος µεγαλύτερο
των 100 χλµ και ως εκ τούτου µπορεί να θεωρηθεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί.
Πολιτισµός
Ένα από τα ισχυρά σηµεία της Περιφέρειας στην αναπτυξιακή της διαδικασία αποτελούν οι υψηλής
αξίας και ενδιαφέροντος πολιτιστικοί της πόροι, λειτουργώντας κυρίως ως συντελεστές προσέλκυσης
και δηµιουργίας τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και ως διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας,
στο πλαίσιο διατήρησης και βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Πελοποννήσου µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
ακολούθως:
α) Αρχαιολογικοί Χώροι
Τα σηµαντικότερα σε πολιτιστική αξία και µέγεθος µνηµεία της Περιφέρειας είναι της Αρχαίας
Επιδαύρου, των Μυκηνών, της Αρχαίας Κορίνθου, της Αρχαίας Μεσσήνης, της Αρχαίας Τίρυνθας,
κλπ. Ο συνολικός αριθµός των αρχαιολογικών χώρων της Περιφέρειας ανέρχεται στους 60 περίπου.
β) Παραδοσιακοί Οικισµοί
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υφίσταται ένας µεγάλος αριθµός θεσµοθετηµένων παραδοσιακών
οικισµών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του ορεινού τουρισµού. Η
µεγαλύτερη συγκέντρωση θεσµοθετηµένων παραδοσιακών οικισµών, παρατηρείται στη Λακωνική
Μάνη.
γ) Μουσεία
Ο συνολικός αριθµός µουσείων στην Περιφέρεια φθάνει στα είκοσι (20). Σε αυτά περιλαµβάνονται
αρχαιολογικά, βυζαντινά, λαογραφικά και θεµατικά µουσεία και συλλογές. Τα σπουδαιότερα
αρχαιολογικά µουσεία είναι της Επιδαύρου, του Ναυπλίου, της Τρίπολης, της Κορίνθου, της Νεµέας,
της Σπάρτης, της χώρας Μεσσηνίας και της Πύλου. Τα πιο σηµαντικά βυζαντινά µουσεία είναι του
Μυστρά και η βυζαντινή συλλογή της Μονεµβασιάς. Από τα λαογραφικά µουσεία τα πιο αξιόλογα είναι
του Ναυπλίου, της Κορίνθου, του Γυθείου και της Καλαµάτας. Εκτός από τα παραπάνω µουσεία
υπάρχουν αξιόλογα θεµατικά µουσεία όπως της Υδροκίνησης στη ∆ηµητσάνα και του Σιδηρόδροµου
στην Καλαµάτα.
δ) Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία
Από τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο έχει διασωθεί µεγάλος αριθµός αξιόλογων µνηµείων, τα
οποία έχουν ανακηρυχθεί και ως προστατευόµενα µνηµεία από την πολιτεία. Αυτά αφορούν κυρίως
σε εκκλησίες, ιερές µονές, κάστρα, φρούρια, οχυρωµατικά τείχη πόλεων, οικισµούς και σε πύργους.
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ε) Ιστορικά διατηρητέα µνηµεία και έργα τέχνης
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό µνηµείων της νεώτερης ιστορίας. Αυτά
αφορούν κυρίως σε δηµόσια κτίρια και οικίες επιφανών προσώπων, µε µεγάλη ιστορική και
αρχιτεκτονική αξία. Πολλές φορές τα µνηµεία δεν είναι µεµονωµένα, αλλά συνθέτουν οικιστικά
σύνολα, όπως το Ναύπλιο, το Γύθειο και η Πύλος.
στ) Τοπικές Εκδηλώσεις – Εορτές
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λαµβάνουν χώρα µερικές από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές
εκδηλώσεις της χώρας, µε διεθνή ακτινοβολία. Το πιο δηµοφιλές µε παγκόσµια ακτινοβολία Φεστιβάλ
είναι της «Επιδαύρου» που διοργανώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
ζ) ∆ίκτυα Πόλεων
Η συµµετοχή των νοµών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε δίκτυα συνεργασίας µεταξύ πόλεων
διαφόρων χωρών είναι περιορισµένη, παρόλο που είναι ένας θεσµός που προωθείται και
αναπτύσσεται σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Συνολικά συµµετέχουν πέντε πόλεις, το Άργος, η
Τρίπολη, η Σπάρτη, η Καλαµάτα και η Χώρα Μεσσηνίας. Περισσότερο αυξηµένη είναι η συµµετοχή
των πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε µια άλλη µορφή συνεργασίας και ανταλλαγής σε
πολιτιστικό επίπεδο, των «αδελφοποιήσεων». Σε αυτή τη µορφή συνεργασίας συµµετέχουν 16 πόλεις
της Περιφέρειας.
Φυσικό Περιβάλλον
Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, το
50,1% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας είναι ορεινή, το 30,0% ηµιορεινή και µόνο 19,9% είναι
πεδινή. Ο συγκεκριµένος γεωφυσικός – γεωµορφολογικός χαρακτήρας της Περιφέρειας συµβάλλει
στην ύπαρξη σηµαντικών φυσικών περιβαλλοντικών πόρων. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν
θεσµοθετηθεί αισθητικά δάση, διατηρητέα µνηµεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια εντοπίζονται δύο από τα δεκαεννέα αισθητικά δάση της χώρας και
δεκατέσσερα από τα πενήντα δύο διατηρητέα µνηµεία της φύσης. Έτσι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου
καταλαµβάνει την πρώτη θέση, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε αριθµό προστατευοµένων
διατηρητέων µνηµείων της φύσης και την τρίτη θέση σε αριθµό προστατευοµένων δασών.
Επίσης, στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας έχουν καταγραφεί τριάντα υγρότοποι συνολικής έκτασης
4.185 εκταρίων, για τους οποίους εφαρµόζονται µόνο αποσπασµατικά µέτρα προστασίας, ενώ έχουν
καταγραφεί επτά σηµαντικές περιοχές µε προστατευόµενα είδη πουλιών από τις εκατόν τριάντα έξι
της χώρας. Τέλος, όσον αφορά στην κατανοµή των περιοχών Natura 2000, στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου έχουν καταγραφεί είκοσι έξι περιοχές, που καταλαµβάνουν ποσοστό 25% της
συνολικής έκτασης της Περιφέρειας.
Αυτός ο φυσικός πλούτος της Περιφέρειας µπορεί να απειληθεί σοβαρά από την αποψίλωση, την
παράνοµη βόσκηση, τις πυρκαγιές, την υλοποίηση έργων υποδοµής µε ελλιπείς µελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ελλιπή έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, την έλλειψη
µέτρων αποκατάστασης των ζηµιών στο περιβάλλον που επέρχονται κατά την κατασκευή των έργων
υποδοµής και την υπερεντατική εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου.
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Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην Περιφέρεια, οι λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ στην
περιοχή της Μεγαλόπολης αποτελούν την κύρια πηγή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Πρόσθετη
επιβάρυνση (χωρίς όµως να είναι σηµαντική) προκαλούν οι καυστήρες κεντρικής θέρµανσης των
αστικών συγκεντρώσεων, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης, οι βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες.
Το υδάτινο και εδαφικό περιβάλλον ρυπαίνεται από τα απορρίµµατα και λύµατα των οικισµών, από τις
βιοµηχανικές και µεταποιητικές µονάδες, από τις τουριστικές εγκαταστάσεις, από τις γεωργικές
δραστηριότητες κ.α.
Παρότι τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους
υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδοµής στην
Περιφέρεια, διαπιστώνεται ακόµα σηµαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδοµές
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις
ηµιαστικές περιοχές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εφαρµογή της αντίστοιχης κοινοτικής και
εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στην πολύ αραιή κάλυψη, κυρίως
των περιοχών της υπαίθρου από αποχετευτικά δίκτυα και τη διάθεση των λυµάτων σε βόθρους,
καθώς και στην έλλειψη ορθολογικά χωροθετηµένων και οργανωµένων χώρων διάθεσης
απορριµµάτων.
Το σύνολο, σχεδόν, των αστικών κέντρων της Περιφέρειας διαθέτει εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυµάτων και αποχετευτικό δίκτυο. Λειτουργούν 9 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, οι οποίες
εξυπηρετούν το 30% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, µε συνολική δυναµικότητα 430.000
µ.ι.π., ενώ 4 ακόµα Ε.Ε.Λ. απαιτούν βελτιώσεις για τη λειτουργία τους. Οι Ε.Ε.Λ. που λειτουργούν
είναι µεν χωροθετηµένες και εξυπηρετούν κυρίως αστικά και ηµιαστικά κέντρα της Περιφέρειας (το
63% περίπου του συνολικού αστικού/ηµιαστικού πληθυσµού εξυπηρετείται από Ε.Ε.Λ.), αλλά
παράλληλα δέχονται και τα λύµατα κοντινών οικισµών, εξυπηρετώντας έτσι και ένα µικρό ποσοστό
(12% περίπου) του συνολικού πληθυσµού της υπαίθρου. Υπάρχουν επίσης ορισµένες Ε.Ε.Λ. για τις
ανάγκες των οικισµών της υπαίθρου, για τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται συµπληρωµατικές
εργασίες ή/και ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου, ανάγκες οι οποίες καλύπτονται εν πολλοίς
κατά την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο από τα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΠ
Πελοποννήσου, ενώ παραµένουν ακόµα σηµαντικές ελλείψεις για την κάλυψη όλων των αναγκών.
Αναφορικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων, δεν καλύπτονται επαρκώς οι έντονες υπάρχουσες
ανάγκες, καθώς µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό πληθυσµού της υπαίθρου εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει µόνο ένας ΧΥΤΑ και ένας υπό κατασκευή , καθώς και µία
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (κοµποστοποίηση) στην Καλαµάτα. Η διάθεση των
απορριµµάτων γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις µε επικάλυψη, ενώ υπάρχουν ακόµα αρκετοί
χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης. Τέλος, µε τον αναθεωρηµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων (ΠΕΣ∆Α), ο οποίος προβλέπει τη δηµιουργία πέντε (5) νέων ΧΥΤΑ, οκτώ (8) ΣΜΑ και
ενός (1) νέου Κ∆ΑΥ, βελτιώνεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παράλληλα στο ΠΕΣ∆Α
προβλέπεται η κατασκευή µιας διανοµαρχιακής µονάδας βιολογικής ξήρανσης / ενεργειακής
αξιοποίησης.
Ένα άλλο θέµα που άπτεται της προστασίας των φυσικών πόρων ,είναι η βελτίωση και επέκταση των
δικτύων ύδρευσης για ορθολογικότερη διαχείριση του υδατικού δυναµικού και την µείωση της

48

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

απώλειας ύδατος. Αυτό συνδέεται άµεσα µε το εντονότατο πρόβληµα, που παρουσιάζει το υδατικό
δυναµικό της Περιφέρειας, τόσο στο σύνολό του, όσο και σε επιµέρους περιοχές, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από εντατικοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών. Στις περιπτώσεις αυτές
παρατηρείται έντονη υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της υπεράντλησης για τις
καλλιέργειες, µε δυσµενέστατα αποτελέσµατα, τόσο στις καλλιέργειες, όσο και στην υγεία των
κατοίκων. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται έντονα στο Αργολικό πεδίο και στον κάµπο της Κορινθίας,
ενώ σε ολόκληρη την Περιφέρεια παρατηρείται σηµαντική µείωση του υδατικού δυναµικού της, µε
δυσµενή αποτελέσµατα στις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά και στο γεωφυσικό και ζωικό
περιβάλλον.
Οι πυρκαγιές επιπρόσθετα, έχουν προκαλέσει σηµαντικές καταστροφές στο δασικό πλούτο της
Περιφέρειας. Οι επιπτώσεις από αυτές είναι έντονα αρνητικές σε όλα τα περιβαλλοντικά πεδία
(γεωλογικά, χλωρίδας, πανίδας κλπ.).
Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων
Από την ανάλυση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και από
την εµπεριστατωµένη ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού της,
σε νοµαρχιακό και µικροτοπικό επίπεδο, είναι εµφανής ένας πολλαπλός αναπτυξιακός δυϊσµός της
Περιφέρειας, ο οποίος εκφράζεται, αφ' ενός µέσω των διαφοροποιήσεων που υφίστανται µεταξύ των
νοµών, αφ' ετέρου µέσω των διαφοροποιήσεων της διάρθρωσης του παραγωγικού και κοινωνικού
ιστού µεταξύ των ορεινών / ηµιορεινών εσωτερικών ζωνών και των αστικών και ηµιαστικών κέντρων.
∆ιανοµαρχιακές ανισότητες
Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των νοµών της Περιφέρειας, αυτές αναφέρονται τόσο στα
δηµογραφικά και στα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τη διάρθρωση της
παραγωγικής δοµής τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες (χαρακτηριστικά) προσδιορίζουν σε µεγάλο
βαθµό και τις ανισότητες στην Αγορά Εργασίας. Συγκεκριµένα:
Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού στους Νοµούς Κορινθίας και Αργολίδας είναι
υψηλότερος όχι µόνον από εκείνον της Περιφέρειας, αλλά και από τον αντίστοιχο της χώρας. Οι νοµοί
Μεσσηνίας και Λακωνίας υπολείπονται του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού της χώρας και είναι
σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε εκείνον της Περιφέρειας, ενώ στο νοµό Αρκαδίας παρατηρείται
πληθυσµιακή µείωση.
Ο δείκτης αστικότητας του πληθυσµού διαφοροποιείται µεταξύ των νοµών, µε τους νοµούς Κορινθίας
και Αργολίδας να υπερτερούν σε ποσοστό αστικού πληθυσµού έναντι του αγροτικού, ενώ στους
υπόλοιπους νοµούς υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσµός.
Ο δείκτης γήρανσης, επίσης στους νοµούς Κορινθίας και Αργολίδας είναι στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε
εκείνον της χώρας και µικρότερος της Περιφέρειας, ενώ οι υπόλοιποι νοµοί έχουν µεγαλύτερο δείκτη
γήρανσης από το µέσο της Περιφέρειας και πολύ µεγαλύτερο από εκείνον της χώρας, µε το νοµό
Λακωνίας να εµφανίζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από το µέσο δείκτη γήρανσης της Περιφέρειας.
Επίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νοµών της Περιφέρειας (σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat)
διαφοροποιείται σηµαντικά, µε µεγαλύτερο δείκτη στο νοµό Κορινθίας, έπονται οι νοµοί Αρκαδίας,
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Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Οι διαφοροποιήσεις είναι σηµαντικές, αφού το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του νοµού Μεσσηνίας είναι µόλις το 49,6% εκείνου της Κορινθίας, το 69,8% της Αρκαδίας, το
82,7% της Αργολίδας και ίσο περίπου µε της Λακωνίας.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί, αυτό που ήδη έχει αναφερθεί, όσον αφορά στην ύπαρξη
υπερτοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων στους νοµούς Κορινθίας και Αρκαδίας (διυλιστήρια και
ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες της ∆ΕΗ αντίστοιχα), οι οποίες µεγεθύνουν το ΑΕΠ αυτών των δύο
νοµών, χωρίς τις ανάλογες αναπτυξιακές επιπτώσεις στον κοινωνικο-οικονοµικό ιστό τους.
Τέλος, όσον αφορά στην παραγωγική διάρθρωση των νοµών της Περιφέρειας και εδώ
διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς τις εξειδικεύσεις κάθε νοµού σε τοµείς παραγωγής,
λαµβανοµένης υπόψη και της προαναφερόµενης παρατήρησης για τις υπερτοπικές παραγωγικές
δραστηριότητες που λειτουργούν στους δύο νοµούς. Συγκεκριµένα οι νοµοί Λακωνίας και Αργολίδας
εµφανίζουν µεγάλα ποσοστά συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στο συνολικό ΑΕΠ τους, καθώς
επίσης και τον τριτογενή τοµέα, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά του δευτερογενή τοµέα εµφανίζονται
αυξηµένα στους νοµούς Κορινθίας και Αρκαδίας.
Ενδονοµαρχιακές / Τοπικές – Γεωγραφικές και Γεωφυσικές ανισότητες
Το σηµαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού
της Περιφέρειας είναι ότι σε όλους τους νοµούς της, δυναµικούς και µη, συνυπάρχουν σηµαντικά
τµήµατα της ενδοχώρας τους και κυρίως στα ορεινά και ηµιορεινά τους, όπου τα δηµογραφικά και
παραγωγικά τους στοιχεία εµφανίζουν συνεχώς φθίνουσα πορεία, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη
περιοχών δύο ή / και τριών ταχυτήτων ανάπτυξης σε όλους τους νοµούς και ως εκ τούτου σε
ολόκληρη την Περιφέρεια.
Ορεινές περιοχές
Έχει ήδη αναφερθεί το µισό περίπου (50%) της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται
ως ορεινή, περίπου το 30% ως ηµιορεινή και µόλις το 20% περίπου είναι πεδινές εκτάσεις. Από το
σύνολο των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 40% χωροθετούνται σε
ορεινές περιοχές (357 ∆.∆.), ο πληθυσµός των οποίων αντιπροσωπεύει το 19% περίπου του
συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, µε αποτέλεσµα η πληθυσµιακή πυκνότητα αυτών των ∆.∆. να
φθάνει µόλις τα 15 άτοµα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Σηµειώνεται ότι σ’ αυτές τις περιοχές
παρατηρείται µείωση του πληθυσµού µεταξύ 1991 και 2001, της τάξης του 2%, µε αποτέλεσµα να
µειωθεί η πληθυσµιακή πυκνότητα, φθάνοντας στο 2001 στα 14 άτοµα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο.
Πληθυσµιακή µείωση της τάξης του 4% παρατηρείται στα 353 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό
µικρότερο των 2000 κατοίκων, τα οποία µπορούν να χαρακτηρισθούν ως αγροτικά και
συγκεντρώνουν το 89% του ορεινού πληθυσµού της Περιφέρειας.
Στα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορεινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2.000
κατοίκων, τα οποία συγκεντρώνουν το 11% του ορεινού πληθυσµού, παρατηρείται πληθυσµιακή
αύξηση της τάξης του 20%.
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Ηµιορεινές περιοχές
Στις ηµιορεινές περιοχές της Περιφέρειας χωροθετούνται 262 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (το 29% του
αριθµού των ∆.∆. της Περιφέρειας), τα οποία συγκεντρώνουν το 30% του συνολικού πληθυσµού. Από
αυτά τα 248 ∆.∆. έχουν πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν
ως αγροτικά ∆.∆. και ο πληθυσµός τους αντιπροσωπεύει το 52% περίπου του ηµιορεινού πληθυσµού
της Περιφέρειας. Η πληθυσµιακή πυκνότητα αυτών των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων φθάνει στους 24
κατοίκους ανά τετραγωνικό χλµ, παρουσιάζοντας στη δεκαετία του ’90 µια πολύ µικρή πληθυσµιακή
αύξηση της τάξης του 2%, ενώ τα υπόλοιπα 14 ηµιορεινά ∆.∆. µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2000
κατοίκων παρουσιάζουν πληθυσµιακή αύξηση 9% περίπου και πυκνότητα 142 κατοίκους ανά τετρ.
χλµ.
Τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των ηµιορεινών περιοχών µε πληθυσµό µικρότερο των 2000 κατοίκων
εµφανίζουν τα αυτά δηµογραφικά, παραγωγικά και εν γένει αναπτυξιακά προβλήµατα µε εκείνα των
ορεινών περιοχών, ίσως ή σε ορισµένες ελάχιστες εξαιρέσεις µικρότερης έντασης, αξιοποιώντας σε
κάποιο µικρό βαθµό τον εναλλακτικό τουρισµό κυρίως τον αγροτουρισµό. Οι περιοχές αυτές, ιδιαίτερα
τα µικρού πληθυσµού ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, χαρακτηρίζονται από χαµηλό επίπεδο των υποδοµών,
γεωγραφική αποµόνωση από τις υπόλοιπες περιοχές και έλλειψη επαρκών συνδέσεων, χαµηλά
εισοδήµατα, γηρασµένο πληθυσµό, µε κυριαρχία του αγροτικού τοµέα, ο οποίος ιδιαίτερα σ’ αυτές τις
περιοχές είναι χαµηλής παραγωγικότητας µε παραδοσιακές καλλιέργειες και ποιµενικές κτηνοτροφικές
µονάδες.
Με δεδοµένα τα παραπάνω και εάν συνεχισθεί αυτή η διαρθρωτική αναπτυξιακή ανισοµέρεια θα
δηµιουργηθούν έντονα αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήµατα σε όλους τους νοµούς και κατ'
επέκταση σε ολόκληρη την Περιφέρεια, µε αποτέλεσµα την αποδιάρθρωση του κοινωνικο-οικονοµικού
ιστού της και την ένταση του φαινοµένου που παρατηρείται σήµερα, δηλαδή την αποσπασµατική και
αποµονωµένη οικονοµική λειτουργία µεταξύ των αστικών και ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, µε
µόνους δίαυλους οικονοµικής λειτουργίας τους, τη σύνδεσή τους µε την οικονοµική και παραγωγική
λειτουργία της Αθήνας.
Αγροτικές περιοχές
Με βάση το πληθυσµιακό κριτήριο χαρακτηρισµού των οικισµών / ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων ως
Αγροτικά τα ∆∆ της Περιφέρειας ανέρχονται σε 853, ήτοι το 95% του συνολικού αριθµού των ∆..∆, τα
οποία συγκεντρώνουν το 51%του συνολικού πληθυσµού. Από αυτά τα ∆ ∆ τα 353 είναι ορεινά και τα
248 ηµιορεινά. Τα υπόλοιπα 252 είναι πεδινά και συγκεντρώνουν το 19% του συνολικού πληθυσµού
της Περιφέρειας. Αυτά τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Αγροτικά πεδινά) παρουσιάζουν πληθυσµιακή
µείωση µεταξύ 1991 και 2001 κατά 0,7% όταν ο συνολικός πληθυσµός της Περιφέρειας αυξάνεται
κατά 5,14% και ο πληθυσµός που κατοικεί στις πεδινές περιοχές παρουσιάζει αύξηση κατά 8%. Κύρια
δραστηριότητα των κατοίκων των περιοχών αυτών είναι ο γεωργικός τοµέας µε εναλλακτικές
συµπληρωµατικές δραστηριότητες στις παραθαλάσσιες περιοχές τον τουρισµό, ενώ σε µεγάλο βαθµό
εµφανίζουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε εκείνο των ορεινών και ηµιορεινών αγροτικών ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων ( δυσµενέστερη δηµογραφική σύνθεση, χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο, χαµηλότερο
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επίπεδο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και έλλειψη κοινωνικών υποδοµών), ενώ παράλληλα
διαπιστώνονται ελλείψεις σε βασικές υποδοµές (περιβάλλον – µεταφορές).
Η εξάρτησή τους δε από τον γεωργικό τοµέα, , σε πολλές περιοχές αναπτύσσονται και
δραστηριότητες µη άµεσα συνδεόµενες µε αυτή την πολιτική και ως εκ τούτου η ανάπτυξη ενός
πολυσθενικού παραγωγικού προτύπου διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της
υπαίθρου, µε βασικές συνιστώσες την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου.
Αστικά Κέντρα
Η Περιφέρεια δεν διαθέτει καµία ουσιαστικά µεγάλη πόλη σύµφωνα µε τον ορισµό που χρησιµοποιεί η
Ε.Ε ( πληθυσµός άνω των 250.000 κατοίκων), αντίθετα υπάρχουν πόλεις κυρίως πρωτεύουσες
νοµών που συγκεντρώνουν µεγάλα πληθυσµιακά τµήµατα της Περιφέρειας και ιδιαίτερα κάθε νοµού,
ενώ συγκεντρώνουν ένα ακόµη µεγαλύτερο µέρος των διοικητικών, οικονοµικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Υπ’ αυτή την έννοια υφίστανται επτά (7) πόλεις που λειτουργούν ως
αστικά κέντρα (Καλαµάτα, Κόρινθος, Τρίπολη, Άργος, Σπάρτη, Ναύπλιο, Λουτράκι). Ο πληθυσµός
της Περιφέρειας Πελοποννήσου που κατοικεί σ’ αυτές τις πόλεις καταλαµβάνει το 32% του συνολικού
πληθυσµού της Περιφέρειας, µε κυρίαρχο το αστικό κέντρο της Καλαµάτας. .
Οι παραπάνω αναφερόµενες ως αστικά κέντρα, πόλεις της Περιφέρειας, υπό διαφορετική κλίµακα και
ένταση λειτουργούν ενίοτε ως πυρήνες της ανάπτυξης µιας ευρύτερης περιοχής, ενίοτε ως δέκτες
όλης της οικονοµικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής ή / και του νοµού. Η δεύτερη
περίπτωση, η οποία είναι η πλέον συνήθης, έχει ως αποτέλεσµα τη διαχρονική απερήµωση της
ευρύτερης περιοχής ή / και των πλέον αποµακρυσµένων και µειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας.
Παράλληλα όµως η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσµού σ’ αυτού του τύπου αστικά
κέντρα, χωρίς την ανάλογη θεσµική και λειτουργική υποδοµή δηµιουργεί κάποια κοινά αλλά
πολύπλοκα προβλήµατα που παρατηρούνται και στα κέντρα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, έστω και
υπό διαφορετική κλίµακα. Τυπικά γνωρίσµατα των προβληµάτων αυτών είναι η σταδιακή
αποµάκρυνση του γηγενούς πληθυσµού και η γήρανσή του, η παρουσία / συγκέντρωση ευάλωτων
οµάδων πληθυσµού, η παρουσία, συχνά, οχλουσών χρήσεων γης, η µειωµένη οικονοµική
δραστηριότητα, η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής και εργασίας, η κυκλοφοριακή συµφόρηση και η
έλλειψη επαρκών χώρων στάθµευσης. Όλα αυτά, ή µέρος αυτών των προβληµάτων, λειτουργούν
ανασταλτικά για την αποτελεσµατική λειτουργία ολόκληρης της πόλης ως κέντρο οικονοµικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων, µε αποτέλεσµα αντί για πόλος ανάπτυξης να λειτουργεί ως κέντρο
χαµηλής παραγωγικότητας και συγκέντρωσης αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων.
Ως εκ τούτου για την αξιοποίηση των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία της Περιφέρειας,
απαιτείται ο σαφής προσδιορισµός του αναπτυξιακού τους ρόλου, η ενίσχυση των επιχειρηµατικών
και των αναπτυξιακών υποδοµών τους, καθώς και η ενίσχυση των αστικών υπερδοµών και
υποδοµών που αφορούν την επισήµανση της ταυτότητας της πόλης, την ποιότητα κατοικίας, την
προστασία και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, την κυκλοφορία και την στάθµευση των
οχηµάτων, την ανάπλαση και ανάδειξη αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων κ.λπ., τις υπηρεσίες
εκπαίδευσης – υγείας – πρόνοιας, την προώθηση της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
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Συνοπτική Αποτίµηση αποτελεσµάτων προγραµµατικής περιόδου 2000-2006
Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν «η µείωση της αναπτυξιακής
υστέρησης της ενδοχώρας και των αποµακρυσµένων περιοχών της από τα αστικά και ηµιαστικά της
κέντρα, αλλά και από την πρωτεύουσα της χώρας, σε συνδυασµό µε την εξωστρέφειά της, τόσο προς
την υπόλοιπη Χώρα και δη προς τα µητροπολιτικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), όσο και προς το
Νότο». Για την επίτευξη του Γενικού Αναπτυξιακού στόχου της Περιφέρειας, οι κύριοι βασικοί άξονες
στρατηγικής που τέθηκαν αφορούν:
•

στην αξιοποίηση της γειτνίασης µε την µητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, µέσω των νέων
οδικών αξόνων,

•

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην βιώσιµη διαχείριση των φυσικών
πόρων,

•

στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της ορεινής και µειονεκτικής ενδοχώρας και στην ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς,

•

στην ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας της Πελοποννήσου, µε την εξυγείανση και την
ορθολογική ανάπτυξη των υφιστάµενων τουριστικών περιοχών.

Για την εφαρµογή / υλοποίηση των παραπάνω βασικών αξόνων αναπτυξιακής στρατηγικής
προβλέφθηκαν οι αντίστοιχοι Άξονες Προτεραιότητας στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006.
Σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία υλοποίησης του ΠΕΠ, τα αποτελέσµατα / συµπεράσµατα της
Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου και από τα ενταγµένα και
υλοποιούµενα έργα των τοµεακών ΕΠ στην Πελοπόννησο, διαπιστώνονται τα παρακάτω:
Κατά τη Γ΄ προγραµµατική περίοδο οι συνολικές δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου από συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, εκτιµάται ότι ανέρχονται σε
1,3 δισ. Ευρώ περίπου (47%, αφορά δράσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ). Το υπόλοιπο 53% αφορά σε
παρεµβάσεις Τοµεακών Προγραµµάτων, Ταµείου Συνοχής και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.
Όσον αφορά στην αναλυτικότερη αποτίµηση των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006,
διαπιστώνοντας τα εξής, ανά Άξονα Προτεραιότητας:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας
•

Παρεµβάσεις βελτίωσης και σε ορισµένες περιπτώσεις νέας διάνοιξης, µέρους του
υπάρχοντος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, σε µήκος 130 km.

•

Κατασκευή 8,5 km στο νέο αυτοκινητόδροµο “Τρίπολη – Καλαµάτα”

•

Ενίσχυση της µεταποίησης, µε την υλοποίηση διακοσίων εξήντα (260) επενδύσεων
εκσυγχρονισµού υφιστάµενων και ίδρυσης νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων, µε συνολική
δηµόσια επιχορήγηση 18,4 περίπου εκατ. Ευρώ.

Άξονας 2: Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου
•

Εγγειοβελτιωτικά / αρδευτικά έργα µε τα οποία βελτιώθηκε η άρδευση σε περίπου 75.000
στρέµµατα γεωργικής γης.
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•

Εκσυγχρονισµός της φυτικής παραγωγής, περισσότερα από εξακόσια (600) Σχέδια
Βελτίωσης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ενώ επιπλέον υλοποιούνται περισσότερα από
εβδοµήντα (70) επενδυτικά σχέδια καινοτοµικών δράσεων στην αγροτική παραγωγή, µε
δηµόσια επιχορήγηση 1,5 εκατ. Ευρώ, περίπου.

•

Ενίσχυση του αγροτουρισµού και της µεταποίησης, µε περισσότερες των εκατό (100)
επενδύσεις στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ.

•

Βελτίωση και προστασία των δασών σε έκταση 15.000 στρεµµάτων, µε παράλληλη διάνοιξη
και βελτίωση 100 km δασικών δρόµων.

•

Έργα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης επιπέδου ζωής των κατοίκων ορεινών και ηµιορεινών
περιοχών, µε την κατασκευή ή/και βελτίωση 100 km οδικού δικτύου, 120 km αγωγών
ύδρευσης και 40 km αγωγών αποχέτευσης, 5 µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και 1 ΧΥΤΑ.
Επιπλέον, δηµιουργία 4 βρεφονηπιακών σταθµών και κατασκευή / βελτίωση 55 αιθουσών
διδασκαλίας.

Άξονας 3: Ενίσχυση & αναβάθµιση της τουριστικής δραστηριότητας
•

Ενίσχυση του τουριστικού τοµέα, µε περισσότερες από διακόσιες (200)

επενδύσεις

εκσυγχρονισµού υφιστάµενων και ίδρυσης νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
•

Στον τοµέα του πολιτισµού, υλοποιούνται έργα τα οποία αφορούν σε αποκατάσταση /
αναστήλωση µνηµείων, βελτίωση µουσείων καθώς και αρχαιολογικών χώρων. Με τη λήξη του
Προγράµµατος εκτιµάται ότι θα έχει εκσυγχρονιστεί το 21% των αρχαιολογικών χώρων και το
26% των µνηµείων της Περιφέρειας.

Άξονας 4: Αναβάθµιση αστικών & ηµιαστικών κέντρων
•

Στον ευαίσθητο τοµέα του περιβάλλοντος υλοποιούνται 7 έργα που αφορούν στην διαχείριση
των αποβλήτων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται και σηµαντικά έργα υδρεύσεων και
αποχετεύσεων,. Αναφορικά µε τις υδρεύσεις βελτιώθηκαν / αντικαταστάθηκαν ή/και
δηµιουργήθηκαν 90 km αγωγών ύδρευσης και 35 km αγωγών αποχέτευσης. Επίσης,
υλοποιούνται έργα αναπλάσεων και αξιοποίησης περιοχών, οι οποίες αφορούν περίπου
100.000 κατοίκους της Περιφέρειας.

•

Εκσυγχρονίσθηκαν και βελτιώθηκαν ή / και επεκτάθηκαν οι υποδοµές υγείας της Περιφέρειας,
µε βελτίωση 700 κλινών σε τέσσερα νοσοκοµεία (Άργους, Κορίνθου, Τρίπολης, Σπάρτης),
έτσι ώστε να αναβαθµισθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης στην
Περιφέρεια.

•

Βελτιώθηκαν ή / και επεκτάθηκαν οι υποδοµές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την
κατασκευή 150 νέων / σύγχρονων αιθουσών.

Άξονας 5: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
Όσον αφορά στις άµεσες παρεµβάσεις υπέρ του ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας:
•

Οι υλοποιούµενες ενέργειες κατάρτισης αφορούν 1.200 άνεργους και 350 εργαζόµενους, σε
πεδία που είναι συναφή µε τα υπόλοιπα έργα της Περιφέρειας και την παραγωγική δοµή της.
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•

Επίσης υποστηρίχτηκαν και καταρτίστηκαν 280 άτοµα κοινωνικά ευπαθών οµάδων στο
πλαίσιο των πέντε Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης

•

Στο πλαίσιο λειτουργίας των δοµών Κοινωνικής Μέριµνας, κυρίως των δοµών «Βοήθεια στο
σπίτι» αποδεσµεύονται περίπου 800 γυναίκες από την φροντίδα εξαρτηµένων ατόµων.

SWOT ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, ταξινοµούνται σε σύνοψη κατ’ αναλογία µε τα
τεταρτηµόρια της ανάλυσης swot, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία προσδιορίζουν τις κύριες
συνιστώσες της αναπτυξιακής της διαδικασίας κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT στη βάση των τεταρτηµορίων που
ταξινοµούνται οι παραπάνω συνιστώσες.
Πίνακας 1-19: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Πελοποννήσου
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
Επαρκές, σε µέγεθος, εργατικό δυναµικό
Αξιόλογοι / περιώνυµοι φυσικοί και
αρχαιολογικοί / πολιτιστικοί πόροι
Φυσικό περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες
επιβαρύνσεις
Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας
(συνολικά – γυναίκες)
Ύπαρξη Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος και
ΤΕΙ
Υψηλά ποσοστά απασχόλησης (συνολικά
- γυναίκες, ηλικιωµένοι)

Αδυναµίες
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο σύνολο
του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού της
Περιφέρειας
Υποαπασχόληση στον πρωτογενή τοµέα
παραγωγικότητας
αγροτικός
Χαµηλής
τοµέας
Πολύ χαµηλή, σχεδόν µηδενική, χρήση
νέων τεχνολογιών
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
Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών
υποδοµών και οργάνωσης του τουριστικού
επιχειρηµατικού ιστού
Ελλείψεις στις σιδηροδροµικές µεταφορές
Χαµηλό επίπεδο χρήσης και εξοικείωσης µε
υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής
Ελλείψεις στις λιµενικές υποδοµές της
Περιφέρειας
Ελλείψεις στις υποδοµές προστασίας του
περιβάλλοντος (διαχείριση υγρών και
στερεών αποβλήτων, εξοικονόµηση ύδατος)
Υποβάθµιση του υδροφόρου ορίζοντα της
Περιφέρειας
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
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Ευκαιρίες
•
•
•

•
•
•
•
•

Ανάπτυξη
οδικών
και
θαλάσσιων
συνδέσεων µε διευρωπαϊκά δίκτυα
Πλήρης ανάπτυξη των λειτουργιών του
πρόσφατα
ιδρυθέντος
Παν/µιου
Πελοποννήσου
Προσέλκυση επενδύσεων, λόγω της
γειτνίασης µε την Αθήνα και της
διευκόλυνσης της προσβασιµότητας µε
την
ύπαρξη
επαρκούς
δικτύου
αυτοκινητόδροµων
Η αυξανόµενη ζήτηση για εναλλακτικές
θεµατικές µορφές τουρισµού
Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της
Περιφέρειας
Ύπαρξη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου
για ανάπτυξη οργανωµένων χώρων
υποδοχής επιχειρήσεων
Υλοποιούµενα
προγράµµατα
πολυαπασχόλησης στον αγροτικό χώρο
Η δυνατότητα ουσιαστικών παρεµβάσεων
για την αναβάθµιση της οργάνωσης και
λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά
τη ∆' Προγραµµατική περίοδο.

αποτέλεσµα την δυσλειτουργία τους ως
πόλοι ανάπτυξης
• ∆ιαρθρωτικά προβλήµατα στην αγορά
εργασίας (µακροχρόνια ανεργία, ανεργία
γυναικών, υποαπασχόληση στο πρωτογενή
τοµέα)
• Έξοδος εργατικού δυναµικού από τον
αγροτικό τοµέα χωρίς αντίστοιχες ευκαιρίες
απασχόλησης στους άλλους τοµείς της
οικονοµίας της Περιφέρειας
• Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση των
υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Απειλές
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Ένταση του ανταγωνισµού σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Συνεχιζόµενες
ελλείψεις
σε
βασικές
υποδοµές
Έλλειψη επαρκούς χωροταξικού και
πολεοδοµικού σχεδιασµού σε τοπικό
επίπεδο,
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
Υψηλός και αυξανόµενος δείκτης γήρανσης
του πληθυσµού
Συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα, στον
οποίο απασχολείται ή υποαπασχολείται
µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού της
Περιφέρειας
Η εφαρµογή της νέας ΚΓΠ
Αδυναµίες οργάνωσης και στελέχωσης των
υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην
Περιφέρεια και στην Κεντρική ∆ιοίκηση
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1.2.3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γενική ανάλυση Περιφέρειας
Γεωµορφολογικά στοιχεία
Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (ΠΙΝ) αποτελεί µια νησιωτική περιφέρεια, η οποία συγκροτήθηκε µε
βάση κυρίως το κοινό ιστορικό και πολιτισµικό παρελθόν της και τους κοινούς αναπτυξιακούς
στόχους. Τα νησιά που την απαρτίζουν εκτείνονται κατά µήκος των δυτικών παραλίων της Ελλάδας,
γειτνιάζοντας προς βορρά µε τη νοτιο-δυτική Βαλκανική και προς δυσµάς µε το Mezzogiorno της
Ιταλίας..
Ανάλογα µε τη χωρική κλίµακα µε την οποία εξετάζει κανείς τη θέση τους στην ευρύτερη περιοχή,
προκύπτει η σχέση και κατά συνέπεια ο δυνητικός ρόλος της Περιφέρειας αυτής κάτω από τις
εκάστοτε διαµορφούµενες πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες. Έτσι:
•

στην κλίµακα του διεθνούς-Μεσογειακού περιβάλλοντος, τη θέση των νησιών χαρακτηρίζει µια
σχετική κεντρικότητα που επιβεβαιώνεται ιστορικά.

•

στην Ευρωπαϊκή κλίµακα, τα νησιά τοποθετούνται στο νότιο τµήµα του Άξονα «ΑδριατικήςΙονίου», ο οποίος έχει ταυτόχρονα µε την Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή σηµασία,
προεκτεινόµενος ως θαλάσσιος άξονας µεταφορών προς τη νοτιο-ανατολική Μεσόγειο.

•

σε εθνικό τέλος επίπεδο, η ζώνη των νησιών 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» (Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος) .

Η Περιφέρεια έχει συνολική έκταση 2.318 τ.χλµ, καλύπτει δε το 1,8% της συνολικής έκτασης της
χώρας. Αποτελείται από τους Νοµούς Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης και Ζακύνθου. Ο
µεγαλύτερος σε έκταση Νοµός είναι της Κεφαλληνίας, ο οποίος καταλαµβάνει περίπου το 40% της
συνολικής έκτασης της Περιφέρειας, και έπονται οι Νοµοί Κέρκυρας (28%), Ζακύνθου (17%) και
Λευκάδας (15%). Σύµφωνα µε τη τελευταία διοικητική διαίρεση της χώρας αποτελείται από 33 νέους
δήµους και 6 κοινότητες. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Συνολικά, η
Περιφέρεια αριθµεί 32 νησιά (µικρά και µεγάλα) εκ των οποίων κατοικούνται µόνο τα 14.
Βασικά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά των Ιόνιων Νησιών είναι οι ορεινοί όγκοι µε σηµαντικό για τα
νησιωτικά δεδοµένα υψόµετρο, οι λοφοσειρές, οι λιµνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες κυρίως,
πεδινές εκτάσεις. Όλα τα νησιά έχουν πλούσια βλάστηση και το καθένα έχει µια ιδιαίτερη φυσικογεωγραφική ταυτότητα, µε την Κεφαλληνία να διαθέτει το πλέον πολύπλοκο γεω-µορφολογικό
ανάγλυφο. Οι αναλογίες µεταξύ ορεινών, ηµιορεινών και πεδινών περιοχών διαµορφώνονται περίπου
στο 1/3 της συνολικής έκτασης για κάθε µία κατηγορία, µε το νοµό Λευκάδας να έχει την πλέον
εκτεταµένη ορεινή ζώνη και την Κέρκυρα να υπερτερεί σε πεδινές εκτάσεις. Το κλίµα χαρακτηρίζεται
από ήπιο χειµώνα, µε υψηλές βροχοπτώσεις, υψηλή θερµοκρασία αέρος, µεγάλη ηλιοφάνεια και
υψηλά ποσοστά ατµοσφαιρικής υγρασίας. Τέλος, µία σηµαντική γεωλογική συνέπεια σχετίζεται µε τη
σεισµικότητα του χώρου του Ιονίου, ιδιαίτερα δε του κεντρικού και νότιου, φαινόµενο που αφορά
ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο .
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∆ηµογραφικά στοιχεία
Ο πληθυσµός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 212.984 κατοίκους23 και αντιστοιχεί στο 2,0% του
συνολικού πληθυσµού της χώρας. Η πυκνότητα του πληθυσµού των Ιόνιων Νησιών από 84 κάτοικοι
ανά τετρ. χλµ., (έναντι 78 κάτοικοι για τη χώρα) το 1991, αυξήθηκε σε 92 το 2001 (έναντι 83 για τη
χώρα). Σε ότι αφορά δε τη διάρθρωση του µόνιµου πληθυσµού της Περιφέρειας, ως προς την
διάκριση του σε αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές
περιοχές: το 36,5% του πληθυσµού ζει σε αστικές περιοχές και το 63,5% σε αγροτικές περιοχές, ενώ
αντίστοιχα σε πεδινές περιοχές ζει το 77,64%, σε ηµιορεινές το 16,71% και σε ορεινές το 6,65%.
Ο πληθυσµός των Ιόνιων Νησιών παρουσίασε συνεχή µείωση τη µεταπολεµική περίοδο. Προς το
τέλος της δεκαετίας του 1970 ουσιαστικά σταθεροποιείται για να ανακάµψει στη συνέχεια. Την
περίοδο 1981-2001 αυξάνεται µε ρυθµό υψηλότερο του ρυθµού αύξησης του πληθυσµού της χώρας:
16,6% έναντι 12,5% . Επίσης, ο Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας
για την περίοδο 1991-2001 ήταν αρκετά µεγαλύτερος του µέσου ρυθµού µεταβολής της χώρας (0,28
ποσοστιαίες µονάδες), ενώ για την προηγούµενη δεκαετία, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές
διαφοροποιήσεις24 .
∆ύο παράγοντες που ερµηνεύουν την τάση εξέλιξης του πληθυσµού είναι το φυσικό ισοζύγιο και η
εισροή µεταναστών, ενώ εκτιµάται ότι αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις από την κατά περιόδους σεισµική
δραστηριότητα στο χώρο. Όσον αφορά το πρώτο, παραµένει αρνητικό την περίοδο 1991-2001, µε 8,8
γεννήσεις έναντι 11,2 θανάτους ανά 1000 κατοίκους κατά µέσο όρο (δείκτης: -2,4). Όσον αφορά το
δεύτερο παράγοντα, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 9,0% του πληθυσµού της ΠΙΝ είναι
αλλοδαποί, έναντι ποσοστού 7,0% για τη χώρα. Ο Νοµός Κέρκυρας συγκεντρώνει σχεδόν τους
µισούς και η Λευκάδα λιγότερο από το ένα δέκατο. Ο κύριος όγκος βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες
15-64 ετών, από τους οποίους οι µισοί περίπου είναι ηλικίας από 20-44 ετών. Ο µεγαλύτερος
αριθµός, περί τα 2/3, προέρχεται από την γειτονική Αλβανία και το 42% είναι εγκαταστηµένο στις
αστικές περιοχές, ενώ ο βασικός λόγος εγκατάστασής τους στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, είναι η
εύρεση εργασίας. Περισσότεροι από τους µισούς βρίσκονται 5 και πλέον έτη εγκατεστηµένοι στα Ιόνια
Νησιά.
Η κατά οµάδες ηλικιών ανάλυση των δηµογραφικών δεδοµένων εµφανίζει ποσοστό «γεροντικού»
πληθυσµού περίπου 20% για την Περιφέρεια έναντι 17% για τη χώρα, «παραγωγικού πληθυσµού»
65% έναντι 68% για τη χώρα και «παιδικού» πληθυσµού 15% για την Περιφέρεια και τη χώρα. Ο
«δείκτης γήρανσης» της Περιφέρειας υπολογίζεται σε 134 το 2001 (έναντι 97,8 το 1991), ενώ ο
«δείκτης εξάρτησης» σε 54 (έναντι 52,3 το 1991). Οι αντίστοιχες τιµές για τη χώρα είναι 110 και 47.
Τα παραπάνω στοιχεία εµφανίζουν µία αρνητική εικόνα των ηλικιακών δεδοµένων της Περιφέρειας,
παρά την βελτίωση της συµµετοχής του «παραγωγικού πληθυσµού» που οφείλεται κυρίως στην
αυξηµένη συγκριτικά εισροή µεταναστών παραγωγικών ηλικιών.

23

ΕΣΥΕ, Εθνική απογραφή 2001.
ΜΕΡΜ 1981-1991 για την ΠΙΝ=0,59 και για τη Χώρα=0,52, ενώ για την περίοδο 1991-2001 οι αντίστοιχοι ρυθµοί είναι 0,95
και 0,67.

24
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Ο πληθυσµός της Περιφέρειας εµφανίζει ισοκατανοµή µεταξύ των δύο φύλλων (άνδρες: 106.164 και
γυναίκες: 106.820 το 2001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του ’90 ο ανδρικός
πληθυσµός αυξήθηκε µε εντονότερους ρυθµούς από το γυναικείο (12% έναντι 9% περίπου µεταξύ
1991-2001), κάτι που επίσης εξηγείται από την αυξηµένη εισροή ανδρών µεταναστών.
Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών δεικτών
Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της ΠΙΝ, της Ελλάδας και
της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη, καθώς και η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά της ΠΙΝ
σε σχέση µε το σύνολο των 13 Ελληνικών Περιφερειών.
Πίνακας 1-20: ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (έτος)

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Επιδόσεις

Σειρά κατάταξης επί
13 Περιφερειών

Ελλάδα

ΕΕ-25

74,6

9

81,1

100

76,0

6

71,9

100

61,1

3

59,4

63,1

43,0

6

39,4

40,9

Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (2003)

26,8

--

55,0

45,1

Επίπεδο εκπαίδευσης νέων25 (2003)

50,5

9

62,0

-

∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως % του ΑΕΠ (2001)

0,12

9

0,64

1,93

0,05

13

1,45

-

Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας (1996)

33,1

5

36,2

-

Αξία απεσταλθέντων εµπορευµάτων ως % ΑΕΠ (2001)

0,82

12

3,98

-

24,4

8

21,1

-

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης
(2003)
Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο
(2002)
Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (2004)
Ποσοστό απασχόλησης εργαζοµένων µεγαλύτερης
ηλικίας (2004)

Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις στη µεταποίηση ως %
του ΑΕΠ (1999)

Ποσοστό πληθυσµού που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας
πριν τις κοινωνικές παροχές (2003

)26

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005

Οικονοµικές Επιδόσεις
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
Η οικονοµία της ΠΙΝ παρουσιάζει µια σταθερή πορεία ανάπτυξης που στηρίζεται στην ανάκαµψη του
τουρισµού παγκοσµίως και τη σταθερή εγχώρια ζήτηση. Επίσης, σηµαντικότατη συµβολή στην πορεία
αυτή διαδραµατίζουν οι εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επένδυση των οποίων
αποτελεί σηµαντικότατο µέρος της συνολικής δηµόσιας επένδυσης και αξιόλογο τµήµα της συνολικής

25

% ατόµων ηλικίας 15-24 ετών που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι 2βάθµιας εκπαίδευσης ως προς το % πληθυσµού της ίδιας
ηλικίας
26
Στοιχεία από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών-Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΚΕ-ΙΚΠ) µε τίτλο
«Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος: 2003-2004» που διεξήχθη το 2003.
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δηµόσιας & ιδιωτικής, καθώς και οι πολλαπλασιαστικές τους επιπτώσεις27. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός
ανάπτυξης µεταξύ 2000 και 2003 ανήλθε σε 5,6%, ενώ σε επίπεδο χώρας κατά µέσο όρο 4,6%
ετησίως. Εντούτοις και προφανώς λόγω µεγέθους, τα Ιόνια Νησιά παραµένουν η µικρότερη ελληνική
Περιφέρεια από πλευράς παραγωγής ΑΕΠ (1,82% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας) .
Σε τοµεακό επίπεδο σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία διαπιστώνεται υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων
του τριτογενή. Ο πρωτογενής τοµέας παράγει µόλις το 6,5% του Περιφερειακού ΑΕΠ, ο δευτερογενής
το 12% ενώ ο τριτογενής τοµέα περίπου το 81,5%. Στη διάρκεια της δεκαετίας 1994-2004 η
συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 10,5 ποσοστιαίες µονάδες,
ενώ ακόµα µεγαλύτερη - κατά 12,5 ποσοστιαίες µονάδες - ήταν η αντίστοιχη αύξηση της συµµετοχής
του τριτογενή τοµέα. Η εντεινόµενη εξειδίκευση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας σε
δραστηριότητες του τριτογενή (κυρίως υπηρεσίες τουρισµού) συνδέεται εν µέρει µε τις ευρύτερες
τάσεις τριτογενοποίησης της ελληνικής οικονοµίας κατά την ίδια περίοδο, ωστόσο ο ραγδαίος ρυθµός
µείωσης του µεριδίου του πρωτογενή αλλά και του δευτερογενή στα Ιόνια Νησιά δηµιουργεί συνθήκες
µονοµερούς εξάρτησης της οικονοµίας από δραστηριότητες ιδιαίτερα ευάλωτες σε µεταβολές της
καταναλωτικής τάσης καθώς και σε άλλες, µη εύκολα προβλέψιµες εξωγενείς µεταβλητές. Η εικόνα
αυτή επαληθεύεται και από τη διαχρονική εξέλιξη της ΑΠΑ ανά τοµέα .

% επί συνόλου

100,0
80,0
60,0

Πρωτογενής

40,0

∆ευτερογενής
Υπηρεσίες

20,0
0,0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Σχήµα 1-4: Εξέλιξη Ακαθ. Προστιθ. Αξίας κατά τοµέα Π.Ι.Ν. 1995-2003
Με βάση στοιχεία της Eurostat για το έτος 2003, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους Μέσης Αγοραστικής
∆ύναµης (ΜΑ∆) της ΠΙΝ αντιστοιχεί στο 74,6% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25. Η πρόοδος της
σύγκλισης που σηµειώνεται στα Ιόνια Νησιά είναι σχετικά ικανοποιητική, δεδοµένου ότι ο µέσος όρος
του περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ για την τριετία 2000-2002 - , ανέρχεται στο 67,6% του
µέσου όρου της Ε.Ε.-25 .

27

Εκτιµάται, ότι λόγω των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων, το ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους ήταν το 1999 περίπου
2,2% υψηλότερο στην Ελλάδα απ’ ότι θα ήταν διαφορετικά.- Πηγή:Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχής (ΕΕ
2004)
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Σχήµα 1-5: Κατά κεφαλή Αγοραστική ικανότητα ως % του µ.ο. ΕΕ-25
Όσον αφορά τους δείκτες παραγωγικότητας η Περιφέρεια υστερεί µεν σε σχέση µε τα αντίστοιχα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο υπερτερεί έναντι της χώρας, απόρροια της συγκριτικά
µεγαλύτερης εξειδίκευσης σε δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα, που κατά τεκµήριο έχουν
υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας από τους άλλους τοµείς της παραγωγής. Συγκεκριµένα, το
2002 η παραγωγικότητα εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούµενο) των Ιόνιων Νησιών ανήλθε στο 76%
του µέσου όρου της Ε..Ε 25, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας ήταν 71,9%. Επίσης κατά το ίδιο
έτος η ωριαία παραγωγικότητα (ΑΕΠ ανά σύνολο εργατοωρών έτους) της Περιφέρειας υπερέβαινε την
αντίστοιχη εθνική κατά 8,7%.
Αγορά εργασίας
Εξέλιξη Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού
Ο Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός (ΟΕΠ) της Περιφέρειας υπολογίζεται σε 93,2 χιλ. άτοµα, που
αντιστοιχούν στο 2% του ΟΕΠ της χώρας, ενώ η συµµετοχή της χώρας στην Ε.Ε-15 κινείται στο
2,7%. Την περίοδο έως το 2004 το µερίδιο παραµένει περίπου σταθερό, αλλά σε απόλυτους
αριθµούς ο ΟΕΠ της Περιφέρειας ανέρχεται στις 96,6 χιλ. (+3,6%). Η συµµετοχή των γυναικών στον
ΟΕΠ τα τελευταία έτη κινείται στο 40,0%, ενώ των νέων ηλικίας 15-24 ετών, γύρω από το 11,0%. Τα
αντίστοιχα στοιχεία για την ΕΕ-15 δείχνουν µία ελαφρά φθίνουσα τάση όσον αφορά το ποσοστό
συµµετοχής των νέων στον ΟΕΠ (κλιµακωτά από 12,3% στο 11,9%), ενώ αντίθετα µια σταθερά
ανοδική πορεία για το µερίδιο των γυναικών, από το 43,5% στο 44,2%.
Η µακροχρόνια διακύµανση του ΟΕΠ, εµφανίζει µια σταθερή πορεία γύρω στο 56,0% του συνολικού
πληθυσµού στην ΕΕ-15, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ελλάδα κυµαίνονται γύρω από το 50,0%
και για την Π.Ι.Ν. λίγο ψηλότερα (52%)
Απασχόληση
Ο απασχολούµενος πληθυσµός της ΠΙΝ, το 2000 υπολογίζεται σε 84,1 χιλ. άτοµα, που αντιστοιχούν
στο 2% των απασχολουµένων της χώρας, ενώ η συµµετοχή της χώρας στην Ε.Ε-15 κινείται στο
2,6%. Την περίοδο έως το 2004 το µερίδιο παραµένει περίπου σταθερό, αλλά σε απόλυτους
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αριθµούς ο αριθµός των απασχολουµένων της Περιφέρειας ανέρχεται στις 85,6 χιλ. (+2%). Ως
ποσοστό του ΟΕΠ της ΠΙΝ οι απασχολούµενοι κινούνται από το 90,2% έως το 88,6% (2000-2004).
Η συµµετοχή των γυναικών της ΠΙΝ στην απασχόληση τα τελευταία έτη κινείται στο 34,0%, ενώ των
νέων ηλικίας 15-24 ετών, γύρω από το 8-9%. Γενικά η θέση της γυναικείας απασχόλησης εµφανίζεται
ενισχυµένη κατά την περίοδο 1991-2001 (+27,0%), έναντι της συµµετοχής της περιόδου 1981-1991
(+4,4%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για την ΕΕ-15 δείχνουν µία ελαφρά φθίνουσα τάση όσον αφορά το
ποσοστό συµµετοχής των νέων απασχολουµένων στον ΟΕΠ (σταδιακά από το 10,5% στο 9,9%), ενώ
αντίθετα µια σταθερά ανοδική πορεία για το µερίδιο των γυναικών, από το 39,7% στο 40,1%.
Με βάση την «αστικότητα» της Περιφέρειας καταδεικνύεται συρρίκνωση της απασχόλησης στις
αγροτικές περιοχές (µείωση 9,3% το 1981-1991 και αύξηση 1,7% το 1991-2001), ενώ στις αστικές
περιοχές παρατηρείται αύξηση µε φθίνοντα όµως ρυθµό για την περίοδο 1981-200128.
Η «µερική» απασχόληση , που αποτελεί µία ένδειξη του βαθµού ευελιξίας της αγοράς εργασίας, στην
ΠΙΝ καταγράφει υψηλότερα ποσοστά από ότι στη χώρα, αλλά υπο-διπλάσια της Ευρώπης-25. Το
2004 η «µερική» απασχόληση στην Περιφέρεια καλύπτει το 6,7% της συνολικής απασχόλησης, στη
χώρα το 4,6% και στην ΕΕ-25 το 17,7%. Όπως είναι αναµενόµενο το µεγαλύτερο ποσοστό των
«µερικώς» απασχολούµενων είναι γυναίκες: 68,4% στην ΠΙΝ, 70,5% στη χώρα και 78,0% στην ΕΕ25. Το ποσοστό στην ΕΕ-25 έχει σταθεροποιηθεί την 6ετία 1999-2004, ενώ στην χώρα και την
Περιφέρεια αυξάνεται µε σηµαντικούς ρυθµούς:11,7% για τη χώρα και 22,3% για την ΠΙΝ.
Μία άλλη σηµαντική διάσταση της απασχόλησης, ενδεικτική της ευελιξίας της αγοράς εργασίας αλλά
και της εποχικότητας της εργασίας, αφορά την προσωρινή απασχόληση, η οποία στη συντριπτική
πλειοψηφία της έχει τη µορφή συµβάσεων ορισµένου χρόνου. Το ποσοστό της για το σύνολο της
χώρας ανέρχεται στο 12,4%, µε σηµαντικές διακυµάνσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια. Τα Ιόνια
Νησιά, έχουν προσωρινή απασχόληση σε παραπλήσια επίπεδα µε τον εθνικό µέσο όρο29.
Η Περιφέρεια παρουσιάζει µεγάλο αριθµό αυτοαπασχολούµενων (αποτελούν το 34,8% της
Περιφερειακής απασχόλησης) και βοηθών πλήρους απασχόλησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις
(10,4%), ενώ διαφοροποίηση παρουσιάζει η έκφραση της ευελιξίας απασχόλησης µεταξύ των δύο
φύλων. Έτσι, στους άνδρες η ευελιξία της απασχόλησης εκδηλώνεται κυρίως µε τη µορφή της αυτόαπασχόλησης (όπου συγκεντρώνει τη δεύτερη µµεγαλύτερη αναλογία (45,2%) στο σύνολο της
ανδρικής απασχόλησης µετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου), ενώ στις γυναίκες µοιράζεται µεταξύ
αυτοαπασχολούµενων (18,3%) και βοηθών πλήρους απασχόλησης στην οικογενειακή επιχείρηση
(18,8%).
Όσον αφορά την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης, παρατηρείται µια αύξηση των ρυθµών
ανάπτυξης της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, αλλά µε την εξής διαφορά: το µερίδιο από τη
µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, σε επίπεδο χώρας το «µοιράζονται» οι
«κατασκευές», ο «χρηµατοπιστωτικός τοµέας» και οι «δηµόσιες υπηρεσίες», στην ΠΙΝ το καρπούται
κατά κύριο λόγο ο τοµέας «εµπόριο –εστίαση –µεταφορές -επικοινωνίες» και ειδικότερα ο τουριστικός
κλάδος. Η συµµετοχή του «πρωτογενή» τοµέα στην απασχόληση της Περιφέρειας µειώνεται κατά
38,8% την περίοδο 1999-2004, ενώ η αντίστοιχη µείωση σε επίπεδο χώρας είναι 30,0% περίπου. Η

28
29

Πηγή: Μελέτη για την αγορτουριστική για την αγροτουριστικη αναπτυξη στα Ιόνια Νησιά (2006)
Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2004-ΕΣΥΕ
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απασχόληση στη «βιοµηχανία» εµφανίζει µια ελαφρά κλιµακωτή µείωση τόσο στην Περιφέρεια όσο
και στη χώρα, ενώ ο κλάδος των «κατασκευών» στην Περιφέρεια ακολουθεί τους κύκλους της
συγκυρίας, σε αντίθεση µε τη χώρα όπου παρουσιάζει µια σταθερά ανοδική πορεία. Η ενότητα
«εµπόριο -εστίαση κλπ» σε επίπεδο χώρας διατηρεί µια σταθερή παρουσία, ενώ στην Περιφέρεια,
λόγω του ειδικού βάρους της τουριστικής δραστηριότητας, το µερίδιό της αυξάνει κατά 16,6% την
περίοδο 1999-2004. Ενδεικτική της βαρύτητας του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια, είναι και το
µέγεθος των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση µε
τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τοµέα30.
Εξέλιξη Ανεργίας
Το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας ήταν για αρκετά χρόνια µικρότερο,
συγκρινόµενο διαχρονικά µε το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας. Τελευταία όµως

η Περιφέρεια

παρουσιάζει αυξητική τάση και µια διαρκή σύγκλιση µε το σύνολο της χώρας στα επίπεδα ανεργίας.
Η συγκράτηση του σχετικά χαµηλού ποσοστού ανεργίας στα Ιόνια, µέχρι και το 1998, όπως και σε
άλλες νησιώτικες περιφέρειες, είναι φανερό ότι οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην διάρθρωση της
παραγωγής στις περιοχές αυτές και στην εποχικότητα. Μετά το 1998, η ανεργία, εµφανίζει υψηλό
ρυθµό σύγκλισης µε το εθνικό επίπεδο ανεργίας, ενώ τα χαρακτηριστικά της εποχικότητας και της
παραγωγικής διάρθρωσης παραµένουν. Αυτό, ενισχύει την άποψη ότι η συνολική ανεργία εµφανίζει
αντοχή χάρις σε νέους προσδιοριστικούς παράγοντες, που έχουν να κάνουν µε την αδυναµία
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προσαρµοσµένων στις απαιτήσεις των κατοίκων της ΠΙΝ.
Την περίοδο 2000-2004 το ποσοστό ανεργίας στην ΠΙΝ µε σηµείο εκκίνησης το 9,0% αυξάνεται κατά
27% για να καταλήξει το 2004 στο 11,4%.(11.000 άνεργοι)31.Την ίδια περίοδο, τα αντίστοιχα ποσοστά
για τη χώρα εµφανίζουν κλιµακωτή µείωση και από το 12,1% καταλήγουν στο 10,5% (-13,0%). Τα
ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη-25 κινούνται µεταξύ 8-9,0% µε µια ελαφρά αυξητική τάση.
Παράγοντες που διαφοροποιούν την ένταση του φαινοµένου είναι η ηλικία και το φύλλο. Στα νέα
άτοµα (14-25 ετών) τα ποσοστά ανεργίας στην Περιφέρεια κυµαίνονται γύρω από το 24,0%, ενώ την
ίδια περίοδο σε επίπεδο χώρας καταγράφουν σηµαντική κάµψη από το 31,6% στο 26,9% και στην
ΕΕ-25 είναι σταθεροποιηµένα στο 18,0% περίπου. Ενώ η ανεργία στα Ιόνια Νησιά αυξάνει κατά
27,0% την περίοδο 2000-2004, στο γυναικείο πληθυσµό αυξάνει κατά 43,0% (από 11,2% σε 16,0%).
Στο επίπεδο της χώρας η ανεργία των γυναικών παρακολουθεί την πτωτική πορεία της συνολικής
ανεργίας, ενώ στην ΕΕ-25 τα ποσοστά υπερβαίνουν κατά µόλις µία ποσοστιαία µονάδα αυτά της
συνολικής ανεργίας. Η «µακροχρόνια» ανεργία είναι σηµαντική σε επίπεδο χώρας και ΕΕ-25 και
λιγότερο αισθητή στην Περιφέρεια, σύµφωνα µε τα στοιχεία της περιόδου 1999-2004. Εµφανίζεται
περίπου σταθεροποιηµένη στα υψηλά επίπεδα του 45,0% στην ΕΕ-25 και του 54,0% στη χώρα, ενώ
στην Περιφέρεια κυµαίνεται γύρω από το ¼ των συνολικών ανέργων (1999-2003).

30
31

Πηγή: ΕΣΥΕ-Περιφερειακοί λογαριασµοί
Τα στοιχεία της EUROSTAT δείχνουν κάµψη της ανεργίας το 2005: από 11.000 άτ. & 11,4% σε 8.500 άτ. & 8,5% .
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Οικονοµικά στοιχεία κατά τοµέα
Πρωτογενής Τοµέας32
Η οικονοµική ζωή των Ιονίων Νησιών περιελάµβανε ανέκαθεν τις αγροτικές δραστηριότητες. Η
γεωµορφολογία ευνόησε τις κλασσικές µορφές της αγροτικής εκµετάλλευσης, µε βασικούς άξονες την
γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ η αλιεία δεν εµφανίζει ιδιαίτερα σηµαντική συµµετοχή. Οι βασικές
καλλιέργειες της περιφέρειας διαχρονικά είναι της ελιάς µε χαρακτηριστικά µονοκαλλιέργειας και της
αµπέλου. Το λάδι της Κέρκυρας, το κρασί της Κεφαλληνίας και η σταφίδα της Ζακύνθου είναι τα πιο
γνωστά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές καλλιέργειες εµπλουτίζονται µε κηπευτικά,
δηµητριακά, εσπεριδοειδή αλλά και κτηνοτροφικά φυτά για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, αλλά
και εν µέρει του τουριστικού τοµέα. Έτσι, δηµιουργείται µια εικόνα πολυκαλλιέργειας σε όλα τα
επίπεδα της Περιφέρειας.
Η γεωργική γη καταλαµβάνει σχετικά µικρή έκταση, καθώς η έντονη τουριστική ανάπτυξη συνέβαλε
στην µεταβολή των χρήσεων γης και στη σταδιακή εγκατάλειψή της. Ειδικότερα η καλλιεργήσιµη
έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε 850.431,9 στρέµµατα33, µε το µεγαλύτερο κοµµάτι της στο Νοµό
Κερκύρας. Περισσότερο από το µισό της γεωργικής γης καλύπτεται από δενδρώδεις καλλιέργειες,
(κυρίως ελαιώνες και εσπεριδοειδή). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εγκατάλειψη των αροτραίων
καλλιεργειών και αύξηση των δενδρωδών, ενώ η έλλειψη υδάτων για άρδευση έχει προκαλέσει
µείωση στην παραγωγή κηπευτικών.
Η κατά νοµό ανάλυση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις καλλιέργειες,
αλλά και τα προβλήµατα. Ιδιαίτερη αξία έχει η αναφορά σε ορισµένα τοπικά προϊόντα µε ονοµασία
προέλευσης, όπως το «κουµ-κουάτ» στην περιοχή Νυµφών της Κέρκυρας και τα κρασιά της
Κεφαλληνίας «Ροµπόλα», «Μοσχάτος» και «Μαυροδάφνη» και της Ζακύνθου (Βερντέα-ΟΠΑΠ), το
λάδι της Κεφαλληνίας και της Ζακύνθου (ΠΓΕ), ενώ βρίσκονται στην διαδικασία ολοκλήρωσης του
χαρακτηρισµού το κεφαλοτύρι και η µυζήθρα Κεφαλληνίας.
Η κτηνοτροφία σήµερα δεν αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό πόρο στα περισσότερα νησιά, εξ αιτίας
κυρίως των οικογενειακών µικρών µονάδων που λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τη γεωργία.
Αναφορικά µε την ζωική παραγωγή, η Περιφέρεια ως προς τις εκµεταλλεύσεις ακολουθεί το πρότυπο
της χώρας (συρρίκνωση των εκµεταλλευτικών µονάδων), ενώ όσον αφορά τον αριθµό κεφαλών ανά
είδος παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς αυξάνονται σχεδόν στο σύνολο τους (σε επίπεδο χώρας
παρατηρείται γενική µείωση).
Τα δάση στα Ιόνια Νησιά εντάσσονται κυρίως στην κατηγορία των αισθητικών δασών, ενώ η αλιευτική
δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από περιορισµένο επαγγελµατικό ενδιαφέρον σε όλα τα Ιόνια Νησιά,
µε εξαίρεση τις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, που όµως είναι λίγες και σχετικά µικρές. Στο Νοµό
Κεφαλληνίας & Ιθάκης λειτουργούν οι περισσότερες σε αριθµό και δυναµικότητα, ιχθυοτροφικές
µονάδες, ενώ στη Λευκάδα λειτουργούν εκτατικά ιχθυοτροφεία µικρής παραγωγικότητας. Η γεωργική
απασχόληση χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, µε το ποσοστό των µονίµων απασχολούµενων
να είναι πολύ µικρό. Το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων µελών του νοικοκυριού ατοµικών
εκµεταλλεύσεων είναι ηλικίας 40-64 ετών (47,9%), καταδεικνύοντας την γήρανση του αγροτικού
32

Μελέτη για την Αγροτουριστική Ανάπτυξη στα Ιόνια Νησιά σε σχέση µε την εξασφάλιση τοπικών προϊόντων για µια
ολοκληρωµένη αγροτικής ανάπτυξη, ΕΕΟ Group A.E (2006).
Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, ΕΣΥΕ 2001.
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πληθυσµού και την ανάγκη τόνωσης της γεωργικής απασχόλησης των νέων. Το πρόβληµα οξύνεται
στο γυναικείο πληθυσµό της περιφέρειας.
Στην ΠΙΝ εξακολουθούν να υφίστανται σε εντονότερο βαθµό τα διαρθρωτικά προβλήµατα που
χαρακτηρίζουν την ελληνικό αγροτικό τοµέα. Το µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και ο
πολυτεµαχισµός του κλήρου παραµένουν έντονα και διαχρονικά. Η νησιωτικότητα, θέτει ανώτατα όρια
στην αξιοποίηση της γης και ο πρωτογενής τοµέας περιορίζεται από την διαθεσιµότητα και ποιότητά
της. Συνεπώς, οι µάλλον περιορισµένες δυνατότητες ανάπτυξής του εξαρτώνται αφενός µεν από τον
τρόπο προσέγγισης των ανταγωνιστικών, αλλά και των συµπληρωµατικών παραµέτρων γεωργικής
και τουριστικής ανάπτυξης, αφετέρου δε από τον βαθµό επίλυσης των διαφόρων διαρθρωτικών
προβληµάτων του τοµέα, όπως η προσέλκυση νέων αγροτών, η ελλιπής άρδευση και εκµηχάνιση, ο
αναγκαίος εκσυγχρονισµός των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, η προσπελασιµότητα των αγροτικών
περιοχών, κ.α.
∆ευτερογενής Τοµέας
Ο δευτερογενής τοµέας είναι αρκετά µειωµένης σηµασίας για την οικονοµική ζωή της Περιφέρειας,
σαφώς µικρότερης σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Η µεταποιητική δραστηριότητα στα Ιόνια νησιά είναι προσανατολισµένη κυρίως:
-

στα τοπικά αγροτικά προϊόντα, που η παραγωγή τους ικανοποιεί τοπικές κυρίως ανάγκες

-

στην παραγωγή οικοδοµικών υλικών που καλύπτει τις ανάγκες της οικοδοµικής
δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από την τουριστική ανάπτυξη και τη συνεχή οικιστική
επέκταση

-

στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση ορισµένων ορυκτών και

-

στην παραγωγή οµάδας τουριστικών ειδών.

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 στην Περιφέρεια λειτουργούσαν 4.208 επιχειρήσεις του
δευτερογενή τοµέα, που αντιστοιχούν στο 2,5% του συνολικού αριθµού επιχειρήσεων του τοµέα στη
χώρα. Παρότι η ανάπτυξή του στα Ιόνια Νησιά είναι αρκετά περιορισµένη, ενώ στο σύνολο της
χώρας ο αριθµός των επιχειρήσεων δευτερογενή αυξήθηκε κατά 28% µεταξύ 1995-2001, στην
Περιφέρεια η αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων υπερέβη το 80%34. Τ. Ειδικότερα, από το σύνολο
του δευτερογενή τοµέα, ξεχωρίζουν οι κλάδοι των «κατασκευών» και της «µεταποίησης». Οι
επιχειρήσεις «κατασκευών» καλύπτουν το 62% των επιχειρήσεων του δευτερογενή της Περιφέρειας,
ενώ ακολουθούν οι «µεταποιητικές βιοµηχανίες» µε συµµετοχή 37%. Εκτός από τους παραπάνω
κλάδους, αξίζει να σηµειωθεί και αυτός των «ορυχείων-λατοµείων» που παρότι αριθµοί σχετικά
περιορισµένο

αριθµό

επιχειρήσεων, τροφοδοτεί

µε αδρανή

υλικά

την τοπική

οικοδοµική

δραστηριότητα και τις κατασκευές δηµοσίων και ιδιωτικών έργων γενικότερα35.

34

Το 1995 στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ είναι καταγεγραµµένες 2.132 επιχειρήσεις του δευτερογενή τοµέα.(Πηγή:
ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων 1995-2001)
35
Πρόκειται για 32 λατοµεία από τα οποία τα 17 εξάγουν λίθους για οικοδοµική χρήση και τα 12 άµµο (ΕΣΥΕ 2002)
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Αναφορικά µε τα µεγέθη των επιχειρήσεων, πολύ λίγες είναι οι µονάδες που απασχολούν
περισσότερα από 10 άτοµα36 και δηµιουργούν τζίρο µεγαλύτερο των 200 χιλ. €. Τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν αναφέρονται κυρίως στην απουσία ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, στο περιορισµένο
εύρος εξειδίκευσης, στη µη επαρκή ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της έρευνας και τεχνολογίας,
στην υστέρηση σε τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισµό κ.ά., που επαυξάνονται από παράγοντες
όπως το µεταφορικό κόστος, οι ελλείψεις ειδικών υποδοµών κλπ. Η φύση των επιχειρήσεων και η
χαµηλή ανταγωνιστικότητά τους τις προσανατολίζει στην «εσωτερική» αγορά των νοµών όπου είναι
εγκαταστηµένες.
Τριτογενής Τοµέας – Τουρισµός
Η ΠΙΝ κατέχει εξέχουσα θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε
µεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2003 προσελκύει το 7% των
αφίξεων, το 10% περίπου των διανυκτερεύσεων ηµεδαπών και αλλοδαπών τουριστών της χώρας και
παράλληλα συγκεντρώνει το 12% του αποθέµατος των ξενοδοχειακών κλινών. Με βάση τα στοιχεία
των συνολικών διανυκτερεύσεων (αλλοδαπών και ηµεδαπών)37 η τουριστική δραστηριότητα της
Περιφέρειας διανύει µιαν ακόµη κυκλική πορεία µε σηµεία-καµπές τα έτη 1996 (3,9 εκατ.), 2001 (6,6
εκατ.) και 2004 (4,4 εκατ.). Η καµπύλη αυτή διαµορφώνεται (και λόγω µεγέθους – 85%) από τις
διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω αυξοµειώσεις, ενώ η
επισκεψιµότητα των ηµεδαπών διακρίνεται µάλλον από σταθερότητα.

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ

ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

Σχήµα 1-6: ∆ιανυκτερεύσεις Αλλοδαπών - Ηµεδαπών τουριστών Π.Ι.Ν.
Από την επιµέρους χωρική ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι (και λόγω µεγέθους) ο τουρισµός της
Κέρκυρας επηρεάζεται εντονότερα και δυσµενέστερα από τις εξελίξεις, µε το µερίδιό του να βαίνει
µειούµενο, ακόµη και όταν σε απόλυτους αριθµούς αυξάνει (από το 75% της Π.Ι.Ν. το 1995 στο 55%
το 2003). Η τουριστική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από µεγάλη ανισοκατανοµή ενδοπεριφερειακά:
Κέρκυρα (από παλαιότερα) και Ζάκυνθος (από τα µέσα της δεκαετίας του 1990) συγκεντρώνουν τα
τελευταία 10 έτη περί το 88% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Η Περιφέρεια διαθέτει 80.673
ξενοδοχειακές κλίνες (2004)38, κατανεµηµένες σε 42.233 δωµάτια και 854 µονάδες Η ποσοστιαία
36

Μόλις 11 µεταποιητικές επιχειρήσεις το 2002 µε συνολική αξία πωλήσεων 24,4 εκατ. € (Πηγή: Οι Νοµοί της Ελλάδος-2005)
Πηγή: ΕΣΥΕ
38
Πηγή: Ξ.Ε.Ε. 2005
37
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µεταβολή που σηµειώθηκε στις ξενοδοχειακές κλίνες διαχρονικά για τα έτη 1999-2004 ανέρχεται στο
+32%39. Το ξενοδοχειακό δυναµικό της Περιφέρειας εµφανίζει σηµαντικές ποιοτικές και ποσοτικές
διακυµάνσεις ανά νοµό: οι νοµοί Κέρκυρας και Ζακύνθου συγκεντρώνουν το 85% των τουριστικών
κλινών της Περιφέρειας40. Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι το κέντρο
βάρους των κλινών εντοπίζεται στις µεσαίες και χαµηλές κατηγορίες41. Ξενοδοχεία «5 αστέρων»
διαθέτει µόνο η Κέρκυρα42. Άλλο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία µεγάλου αριθµού
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µικρής δυναµικότητας που εντοπίζεται στις χαµηλές κατηγορίες.
Πρόκειται για επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου, που πιθανότατα στηρίζουν τον επιχειρηµατικό
σχεδιασµό στον ανταγωνισµό των τιµών και όχι της ποιότητας. Το ξενοδοχειακό δυναµικό
συµπληρώνεται από ένα µεγάλο αριθµό ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων και δωµατίων , περί τις
3.11843 επιχειρήσεις, που προσθέτουν άλλες 98.000 κλίνες, καθώς επίσης εστιατόρια (1.575
επιχειρήσεις), campings (26 χώροι µε 2.044 θέσεις) κλπ.
Η µέση πληρότητα των ξενοδοχείων είναι αρκετά υψηλή και κυµαίνεται ανάµεσα στο 70-80% (+ 20%
από µέση πληρότητα σε επίπεδο χώρας). Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να συνεκτιµηθεί µε την υψηλή
συγκέντρωση του τουρισµού στους θερινούς µήνες, γεγονός το οποίο δηµιουργεί πρόβληµα
υπερφόρτωσης των υποδοµών και αυξάνει τις πιθανότητες υποβάθµισης του περιβάλλοντος..
Η αναλογία στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών-ηµεδαπών διαµορφώνεται σταθερά επί σειρά ετών στο
85-15 έναντι του 72-25 για τη χώρα. Όµως ενώ η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος κινούνται λίγο πάνω από
το µέσο όρο των αλλοδαπών, η Κεφαλληνία και ακόµη πιο έντονα η Λευκάδα στηρίζονται σε µεγάλο
βαθµό στους ηµεδαπούς τουρίστες. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί σηµαντικά τόσο τις χρηµατικές
εισροές όσο και τα επίπεδα θωράκισης των προορισµών από επικείµενες αιφνίδιες κρίσεις. Οι
αλλοδαποί τουρίστες που επισκέπτονται τα Ιόνια Νησιά προέρχονται από τα χαµηλότερα οικονοµικά
στρώµατα της δυτικής και βόρειας Ευρώπης µειώνοντας αισθητά το κατά κεφαλήν εισόδηµα που
δαπανάται. Αντίθετα, οι ηµεδαποί τουρίστες έχουν ικανοποιητικά υψηλότερες δαπάνες κατά τη
διάρκεια των διακοπών τους. Η παραπάνω διαπίστωση, ειδικά για τους δύο πρώτους νοµούς θα
πρέπει να συνδυαστεί µε τη µεγάλη εξάρτηση από δύο ευρωπαϊκές χώρες προέλευσης των
αλλοδαπών τουριστών (Βρετανία και Γερµανία).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αφίξεων επισκεπτών στα αεροδρόµια, η µεγάλη αναλογία υπέρ
των πτήσεων charter υποδηλώνει ότι ο τουρισµός των Ιονίων Νήσων στηρίζεται στον µαζικό,
οργανωµένο τουρισµό µέσω τουριστικών πακέτων. Αυτό το είδος τυποποιηµένου τουρισµού, µε τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, µειώνει τις ευκαιρίες αποκόµισης ωφελειών από τον τόπο προορισµού.
Στον τριτογενή τοµέα, εκτός από την τουριστική δραστηριότητα συναντώνται το «εµπόριο», οι
«µεταφορές», οι «χρηµατοπιστωτικές εργασίες», οι «δηµόσιες υπηρεσίες» και οι «λοιπές υπηρεσίες».

39

Η Περιφέρεια διέθετε 60.896 ξενοδοχειακές κλίνες το 1999/2000 (546 ξενοδοχεία) έναντι 45.226 το 1992, αριθµός που ανήλθε
στις 70.031 µετά από 2 χρόνια (2001), µε µέσο αριθµό 90-110 κλινών ανά µονάδα.
40
Στο νοµό της Κερκύρας αναλογεί περίπου στο 55% των κλινών της περιφέρειας, στη Ζάκυνθο το 30% και στους νοµούς
Κεφαλληνίας και Λευκάδας το 10% και 5% αντίστοιχα.
41
173 ξενοδοχειακές µονάδες 3* και 497 ξενοδοχειακές µονάδες 2*
42
Το 2004 υφίστανται 2.579 κλίνες κατανεµηµένες σε 6 ξενοδοχειακές µονάδες 5 αστέρων, όλες στον νοµό Κέρκυρας, που
αναλογεί σε ποσοστό λιγότερο του 5% επί του συνόλου της χώρας
43
Μητρώο Επιχ/σεων ΕΣΥΕ-2000
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Όσον αφορά την εµπορική δραστηριότητα, που είναι και η πλέον σηµαντική από κοινού µε την
τουριστική, αυτή καταγράφει τζίρους πολλαπλάσιους τόσο της πρωτογενούς και της µεταποιητικής,
όσο

και

της

τουριστικής44.

Συνολικά

συγκεντρώνει

περί

τις

7.500

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στο χώρο της Περιφέρειας. Από αυτές, το 27% ασχολείται µε το χονδρεµπόριο
και το υπόλοιπο 73% µε το λιανεµπόριο. Όσον αφορά τους τζίρους όµως, αυτοί κατανέµονται σχεδόν
εξίσου µεταξύ των δύο µερών. Ένα σηµαντικό κοµµάτι του χονδρεµπορίου ασχολείται µε το εµπόριο
και την επισκευή αυτοκινήτων (38% των επιχειρήσεων µε το 19% του τζίρου), ενώ από το λοιπό
χονδρεµπόριο ξεχωρίζει αυτό των «τροφίµων και ποτών» (21% των επιχειρήσεων και το 49% του
τζίρου). Το λιανεµπόριο δραστηριοποιεί περί τις 5.500 επιχειρήσεις από τις οποίες το 13% ( 14% του
τζίρου) ασχολούνται µε το λιανεµπόριο «τροφίµων και ποτών», το 22% (34%) µε το λιανεµπόριο σε
µη ειδικευµένα καταστήµατα45 , το 28% (29% του τζίρου) µε το λιανεµπόριο καινούργιων ειδών σε
ειδικευµένα καταστήµατα (ενδύµατα, δερµάτινα είδη, έπιπλα, συσκευές είδη κιγκαλερίας, χαρτικά) και
το 24% (13%) µε λιανεµπόριο άλλων ειδών (κοσµηµάτων και ρολογιών, φυτών, ειδών λαϊκής τέχνης,
Η/Υ κλπ). Γενικά, ο µέσος τζίρος του χονδρεµπορίου κυµαίνεται στις 335 χιλ. €, ενώ αυτός του
λιανικού εµπορίου στις 122 χιλ. €, από το οποίο διαπιστώνεται ότι ειδικά το πρώτο είναι αρκετά
αναπτυγµένο και αποτελεί µια αρκετά προσοδοφόρα δραστηριότητα.
Υποδοµές και Ποιότητα ζωής
Εκπαίδευση
Στην Περιφέρεια για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, φοιτούσαν 27.473 µαθητές, κατανεµηµένοι σε
337 σχολεία46, ενώ το σύνολο των διδασκόντων ήταν 2.244 άτοµα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι
το 12% του συνόλου των µαθητών της Περιφέρειας είναι αλλοδαποί (3.253 µαθητές)47, ποσοστό
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο στο συνολικό πληθυσµό (12% έναντι 9%). Στο µαθητικό δυναµικό,
συγκαταλέγονται 400 περίπου µαθητές µε Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Σύµφωνα µε στοιχεία (2003) στη

δηµοτική εκπαίδευση η αναλογία των µαθητών ανά αίθουσα είναι 17,3 και η Περιφέρεια βρίσκεται
ακριβώς στο ίδιο επίπεδο µε τη χώρα. Επίσης, το σύνολο των ∆ηµοτικών σχολείων λειτουργούν
αποκλειστικά πρωί, χωρίς διπλοβάρδιες (το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας είναι
81,4%). Στα Γυµνάσια, η αναλογία µαθητών ανά αίθουσα είναι 23,2 και η Περιφέρεια βρίσκεται σε
καλύτερο επίπεδο από την χώρα, όπου η αντίστοιχη αναλογία είναι 25,4. Όσον αφορά τέλος τα Γενικά
Λύκεια, ο λόγος µαθητές ανά αίθουσα είναι 22,4 (ενώ στη χώρα είναι 24,4)48.
Το κυριότερο πρόβληµα στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Περιφέρεια είναι η παλαιότητα των κτιρίων,
καθώς ένα µεγάλο ποσοστό τους είναι κτισµένα πριν το 1970. . Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι από
το σύνολο των σχολείων, 62 (ποσοστό 18,4%) είναι συστεγαζόµενα49.
44

1.339 εκατ.€ έναντι 5,3 του πρωτογενή, 111,8 της µεταποίησης και 466 των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείαεστιατόρια)- Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002
45
Στην κατηγορία αυτή υπερισχύουν τα µεγάλα καταστήµατα γενικών πωλήσεων (12% του επιχειρήσεων λιανεµπορίου µε το
24% του τζίρου), τα παντοπωλεία (7,5% µε 6% αντίστοιχα) και τα περίπτερα
46
Από το σύνολο των σχολείων, 11 είναι ειδικά (αθλητικά, µουσικά, ειδικής αγωγής) και 3 εσπερινά. Στον τοµέα της ιδιωτικής
εκπαίδευσης, λειτουργεί ένα ιδιωτικό Γυµνάσιο – Λύκειο στην Κέρκυρα µε 39 και 75 µαθητές αντίστοιχα και µε 20 και 19
οργανικές θέσεις προσωπικού.
47
Αυτοί κατανέµονται κατά 46% στα σχολεία της Κέρκυρας, κατά 8% της Λευκάδας, 19% της Κεφαλληνίας και 27% της
Ζακύνθου.
48
Π∆Ε Ιονίων, 2005.
49
Όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, 92,1% των σχολείων είναι δηµόσια, 4,4% παραχωρηµένα και 3,5% µισθωµένα.
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Όσον αφορά τις αίθουσες, διαπιστώνονται ανάγκες σε ειδικές αίθουσες (βιβλιοθήκες, εργαστήρια,
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γυµναστήρια) κυρίως στα δηµοτικά και στα γυµνάσια. Επίσης
λόγω της αύξησης των τµηµάτων κατά 40% περίπου τα τελευταία 2 χρόνια50, υπάρχουν ελλείψεις σε
αίθουσες πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια
(Ν. Κέρκυρας) λειτουργεί το Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε έξι Σχολές – Tµήµατα. Με τα πιο πρόσφατα
στοιχεία (2006) ο αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών ανέρχεται σε 2.444, από τους οποίους οι
ενεργοί υπολογίζονται 1.700. Αντίστοιχα ο αριθµός των διδασκόντων ανέρχεται σε 78 µέλη ∆ΕΠ όλων
των βαθµίδων, καθώς και 90 συµβασιούχων. Τα προβλήµατα του ιδρύµατος αφορούν στις υποδοµές,
και κυρίως στο κτιριακό51.
Επίσης, από το 2003 στην Περιφέρεια λειτουργεί το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων µε έδρα το Αργοστόλι
Κεφαλληνίας και έξι τµήµατα. Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων φοιτούν 2.100 φοιτητές και διδάσκουν 282
εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι). Οι ανάγκες στο ΤΕΙ επικεντρώνονται στις εγκαταστάσεις των
τµηµάτων του ιδρύµατος και σε εγκαταστάσεις διοικητικής µέριµνας.
Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια
Οι Νοµοί της ΠΙΝ καλύπτονται υγειονοµικά µε τη λειτουργία 5 Γενικών Νοσοκοµείων (Γ.Ν.) στις έδρες
των νοµών και στο Ληξούρι, ενός Ειδικού Νοσοκοµείου (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας – Ψ.Ν.Κ.),
8 Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.)52 και 55 Περιφερειακών Ιατρείων (Π.Ι.)53. Από πλευράς νοσηλευτικών κλινών
η αναλογία 1 κλίνη προς 370 κατοίκους (212.984 κάτοικοι / 569 αναπτυγµένες κλίνες) ή 2,70 κλίνες
ανά 1.000 κατοίκους, κατατάσσει τα Ιόνια Νησιά σε µια από τις χαµηλές θέσεις πανελλαδικά (στην 8η
θέση από 1354). Η µειονεκτικότητα αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ορισµένους νοµούς µε ακραία
περίπτωση το Ν. Κέρκυρας (1,97 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους). Όµως, παρά το γεγονός της
ανεπάρκειας κλινών σε σχέση µε τον πληθυσµό, η πληρότητα παραµένει χαµηλή55. Αν ληφθεί δε
υπόψη ότι και η Μέση ∆ιάρκεια Νοσηλείας (Μ.∆.Ν.) µακροπρόθεσµα µειώνεται, λόγω των
επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, συνάγεται ότι και η πληρότητα θα συνεχίσει να µειώνεται,
µε αποτέλεσµα να υπο-χρησιµοποιούνται οι αναπτυσσόµενες υποδοµές. Εντούτοις, πρέπει να
σηµειωθεί ότι κατά την τουριστική περίοδο που ο πληθυσµός της Περιφέρειας τουλάχιστον
διπλασιάζεται, οι τιµές κάλυψης ξεπερνούν το 90%.
Όσον αφορά τα Κ.Υ. και Π.Ι. και λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας,
φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικά χωροθετηµένα. Ορισµένα από τα Κ.Υ. (π.χ. Ιθάκης, Παξών,
Βασιλικής, Σάµης) παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τον αριθµό και το είδος των εργαστηρίων τους,
µε αποτέλεσµα να υπάρχει ανάγκη διακοµιδής των ασθενών σε άλλες περιοχές ή ακόµα και άλλα
νησιά για τη διεξαγωγή εξετάσεων. Η ενίσχυση της λειτουργίας των Κ.Υ αναµένεται ότι θα συµβάλλει

50

∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2005)
Το Πανεπιστήµιο διαθέτει οικόπεδο επί του οποίου είναι δυνατό να ανεγερθούν δύο κτίρια, 4000 και 2000 τµ2 αντίστοιχα,.
52
Τα 7 από τα 8 Κ.Υ. αριθµούν 42 κλίνες – ΕΣΥΕ 2003.
53
Από τα Κ.Υ., 2 στον Νοµό Κέρκυρας (Κ.Υ. Λευκίµµης και Κ.Υ. Παξών), 1 στο Νοµό Λευκάδας (Κ.Υ. Βασιλικής) και 1 στο Νοµό
Κεφαλληνίας (Κ.Υ. Ιθάκης) βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη της µιας ώρας από τα αντίστοιχα Γ.Ν. των νοµών. Από τα Π.Ι.,
3 στο Νοµό Κέρκυρας και 3 στο Νοµό Λευκάδας είναι άγονα µε µεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στα Γ.Ν. ιδιαίτερα κατά τους
χειµερινούς µήνες.
54
Επιχειρησιακό Σχέδιο ΠΕΣΥΠ Ιονίων Νήσων, 2003.
55
Το ποσοστό κάλυψης (57,5% χωρίς το Ψ.Ν.Κ.) δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο και κατατάσσει την Περιφέρεια στη µέση περίπου
θέση πανελλαδικά.
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και στην αποσυµφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των Γενικών Νοσοκοµείων ενώ ταυτόχρονα η
ενδυνάµωση της προληπτικής ιατρικής θα επιτρέψει τη µείωση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας.
Η αναλογία Νοσοκοµειακού Ιατρού ανά κλίνη νοσηλείας (εξαιρουµένου του Ψ.Ν.Κ.) είναι 1 γιατρός
προς 2,74 κλίνες, ενώ η αναλογία νοσηλευτικού προσωπικού προς κλίνες είναι 1:0,86 κλίνες και
χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα χαµηλές συγκρινόµενες µε αυτές της υπόλοιπης χώρας56.Ανά 1000
κατοίκους αντιστοιχούν 2,70 νοσοκοµειακές κλίνες, 2,31 νοσηλευτές και 0,98 νοσοκοµειακοί γιατροί.
Σε κάθε περίπτωση, τα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της Περιφέρειας δεν είναι αρκετά εξοπλισµένα και
ειδικευµένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των ασθενών, µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητες οι
διακοµιδές προς µεγαλύτερα θεραπευτήρια (Ιωάννινα, Πάτρα, Αθήνα).Υπό κατασκευή βρίσκονται τα
νέα Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία Κερκύρας και Ζακύνθου.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες δοµές υγείας στην Περιφέρεια, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που
επικεντρώνονται στην Κέρκυρα, µεταρρυθµίζονται σταδιακά, µε βάση το σχέδιο από-ασυλοποίησης
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και µέρος τους ενσωµατώνεται στο γενικό σύστηµα υγείας (ψυχιατρικά τµήµατα και
ψυχιατρικά εξωτερικά ιατρεία στα Γενικά Νοσοκοµεία), ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και
λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, µε στόχο την κάλυψη των σχετικών
αναγκών σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας τα άτοµα που πάσχουν ενεργά µέλη των οικογενειών και
των κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Ειδικότερα, λειτουργούν 3 προστατευόµενα διαµερίσµατα και 2
οικοτροφεία, 3 ξενώνες και το Νοσοκοµείο Ηµέρας, ενώ σε φάση υλοποίησης από το Ψ.Ν.Κ.
βρίσκεται η ίδρυση και λειτουργία κινητής µονάδας και η λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στην Κέρκυρα.
Σχετικά µε τις υπόλοιπες προνοιακές δοµές, αξιοσηµείωτη είναι η λειτουργία σηµαντικού αριθµού
κοινωνικών προγραµµάτων για τα παιδιά και τους ηλικιωµένους, που ενισχύονται από το Γ’ ΕΠ,
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και άλλων
κοινωνικών δοµών, η διευκόλυνση και διασφάλισης της λειτουργίας των οποίων και στο µέλλον
αποτελεί σηµαντική αναγκαιότητα.
Προσπελασιµότητα
(1) Ένταξη στα ευρύτερα δίκτυα Μεταφορικών συνδέσεων
Ο τοµέας των µεταφορών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα

καθώς εκτός από την εξυπηρέτηση

«εσωτερικών», ενδότερων αναγκών επικοινωνίας, προσδιορίζει ή υποστηρίζει την εξωστρέφειά και
την ελκυστικότητά του. Από την άποψη αυτή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή του Ιονίου
αποκτούν :
-

Ο θαλάσσιος άξονας Αδριατικής-Ιονίου –Ανατολικής Μεσογείου που προωθείται στο πλαίσιο
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων57, Η αξιοποίησή του, παρότι αφορά κυρίως τις βασικές δυτικές
πύλες της χώρας, δηλαδή τους λιµένες Ηγουµενίτσας και Πάτρας, υπό προϋποθέσεις µπορεί

56

Σχετικά µε το προσωπικό των νοσοκοµείων, σύµφωνα µε τα τρέχοντα στοιχεία της ∆ΥΠε 2005), το ποσοστό κάλυψης των
οργανικών θέσεων ανέρχεται σε 70,5% χωρίς το Ψ.Ν.Κ και σε 65,1% συνυπολογιζόµενου του Ψ.Ν.Κ.
Ο Θαλάσσιος άξονας - διάδροµος της Αδριατικής-Ιονίου παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κοινοτική κλίµακα λόγω του γεγονότος
ότι περιλαµβάνει δύο κράτη- µέλη την Ελλάδα και την Ιταλία. Επίσης αποκτά στρατηγική σηµασία λόγω του ρόλου που
διαδραµατίζει στις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις της Ένωσης τόσο µε τα Βαλκάνια όσο και για τις επικοινωνίες µε τη Μέση
Ανατολή.
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να δηµιουργήσει θετική επίδραση και ευκαιρίες για βασικούς λιµένες των Ιόνιων Νησιών,
ιδιαίτερα δε στη µαζική διακίνηση επιβατών58.
-

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ΠΙΝ έχουν οι υλοποιούµενοι χερσαίοι άξονες, όπως η Εγνατία
οδός που καταλήγει στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας και συντοµεύει σηµαντικά το χρόνο
επικοινωνίας µε το βορειο-ελλαδικό χώρο και η Ιόνια οδός, που ουσιαστικά και υπό την
προϋπόθεση της δηµιουργίας των απαιτούµενων συνδέσεων, θα λειτουργήσει (πέραν των
άλλων) και ως χερσαίος άξονας ενδο-επικοινωνίας της Περιφέρειας σε συνδυασµό βέβαια µε
τις λειτουργούσες «οριζόντιες» θαλάσσιες συνδέσεις.

Σηµαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των ενδο-περιφερειακής εµβέλειας µεταφορών, αποτελεί η
ενίσχυση της λειτουργικότητας του περιφερειακού άξονα βορρά-νότου, που µέσω ενός συστήµατος
συντονισµένων χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων µεταφορών, θα διευκολύνει την επικοινωνία από
το βορειότερο µέρος της Κέρκυρας έως το νοτιότερο της Ζακύνθου. Στο σύστηµα αυτό εντάσσονται
τόσο οι χερσαίοι οδικοί άξονες Β-Ν των τεσσάρων µεγαλύτερων νησιών, όσο και οι λιµένες
περιφερειακής

εµβέλειας,

καθώς

και

τα

αεροδρόµια

της

Περιφέρειας,

του

Ακτίου

συµπεριλαµβανοµένου. Η δια-περιφερειακή σύνδεση µε τις απέναντι ηπειρωτικές Περιφέρειες και
κέντρα (πάλι µέσω ενός συστήµατος συνδυασµένων θαλάσσιων και χερσαίων συνδέσεων), πέραν
αυτού του στόχου, στην ουσία προσφέρει µια παράλληλη δυνατότητα ενδο-περιφερειακής
επικοινωνίας, µέσω «οριζόντιων» θαλάσσιων συνδέσεων και «κάθετων» χερσαίων ηπειρωτικών59.
(2) Τα υποσυστήµατα Μεταφορικής Υποδοµής της ΠΙΝ
Οδικό δίκτυο και χερσαίες µεταφορές
Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας µπορεί να ιδωθεί σε περισσότερα του ενός επίπεδα:
-

Το κεντρικό αξονικό δίκτυο Β-Ν σε κάθε νησί που συνδέει τα άκρα κάθε νησιού µε το κύριο
αστικό-διοικητικό κέντρο και µε τα µεγαλύτερα λιµάνια και αεροδρόµια.

-

Τις επιµέρους συνδέσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στο βασικό άξονα, σε άλλα
λιµάνια, αλλά και τις συνδέσεις των τοπικών κέντρων.

-

Τις επιπλέον αναγκαίες συνδέσεις που σχετίζονται µε τη διευκόλυνση πρόσβασης στις
τουριστικά αναπτυγµένες παραλιακές περιοχές.

-

Το απαραίτητο οδικό δίκτυο για την επικοινωνία των αποµονωµένων περιοχών (ορεινές
περιοχές, µικρά νησιά).

Το βασικό οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισµούς και τις πόλεις της Περιφέρειας, έχει περίπου τα
ίδια χαρακτηριστικά σε όλους τους νοµούς. Ως κύρια προβλήµατά του καταγράφονται η διέλευση
οδικών αξόνων µέσα από οικισµούς, το ανεπαρκές πλάτος των οδικών αξόνων, η µη ικανοποιητική
κατάσταση του οδοστρώµατος, τα ανεπαρκή γεωµετρικά χαρακτηριστικά της χάραξης των αξόνων, η
ελλιπής σήµανση, η ανεπάρκεια φωτισµού έξω από τους οικισµούς, οι ελλείψεις στην κατασκευή
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Πηγή: Motorways of the Sea as Part of the revised TEN-T- Γ. Αϋφαδοπούλου
Εκτός των άλλων εδώ εντάσσεται και ο παραλιακός οδικός άξονας Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα-κλπ
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τεχνικών έργων, και οι ελλείψεις στην υποδοµή οδικής ασφάλειας, παρά τις βελτιώσεις που
επιχειρήθηκαν έως σήµερα. Σηµαντικά επίσης προβλήµατα παρουσιάζονται σε κοµβικούς οικισµούς ή
στα αστικά κέντρα όπου δεν υπάρχουν παρακαµπτήριες οδοί και στα δηµοτικά δίκτυα λόγω της
πολεοδοµικά ανοργάνωτης διάρθρωσης.
Το συνολικό µήκος του οδικού δικτύου, που είναι ένα από τα πυκνότερα της χώρας, υπολογίζεται περί
τα 5.233 χιλιόµετρα60, και κατανέµεται κατά 18% στη Ζάκυνθο, 41% στην Κέρκυρα, 28% στην
Κεφαλληνία και 12% στη Λευκάδα.
Λιµάνια και Θαλάσσιες Μεταφορές
Τα υφιστάµενα λιµάνια κατά βάση εξυπηρετούν κυρίως την επιβατική κίνηση και την κίνηση των
σκαφών αναψυχής και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες µε βάση το έργο που επιτελούν. Το
σηµαντικότερο λιµάνι της Περιφέρειας είναι το λιµάνι της Κέρκυρας (εθνικής σηµασίας), το οποίο έχει
σηµαντική κίνηση σκαφών και επιβατών. Στο Νοµό Κέρκυρας, υπάρχει το λιµάνι της Λευκίµµης που
παρέχει τη σύνδεση της Νότιας Κέρκυρας µε την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω Ηγουµενίτσας, το λιµάνι
της Κασσιόπης που αναµένεται να λειτουργήσει ως διασυνοριακό, µε σύνδεση µε την Αλβανία, µικρά
λιµάνια στα ∆ιαπόντια νησιά που διασφαλίζουν την τοπική συγκοινωνία, όπως και τα λιµάνια των
Παξών. Τέλος στο κέντρο της ανατολικής ακτογραµµής της Κέρκυρας, στη θέση Γουβιά, λειτουργεί
µαρίνα (800 θέσεων) η οποία διαθέτει όλες τις εξυπηρετήσεις.
Στο Νοµό Λευκάδος υπάρχει το λιµάνι της Λευκάδας, που λόγω της ιδιοµορφίας του νοµού (συνδέεται
µε πλωτή γέφυρα µε τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές) λειτουργεί κυρίως ως σταθµός ανεφοδιασµού
σκαφών αναψυχής. Το λιµάνι του Νυδρίου εξυπηρετεί κυρίως τακτικές τοπικές ακτοπλοϊκές γραµµές
και κατά τη θερινή περίοδο διακινεί σηµαντικό φορτίο µε µικρά κυρίως πλοία, ενώ από το λιµάνι της
Βασιλικής εκτελούνται εποχιακά δροµολόγια προς Κεφαλληνία και Ιθάκη. Στην πόλη της Λευκάδας
λειτουργεί η προσφάτως κατασκευασθείσα Μαρίνα, 482 θέσεων.
Κύρια λιµάνια της Κεφαλληνίας είναι το Αργοστόλι, ο Πόρος, η Σάµη και το Ληξούρι. Ο Πόρος και η
Σάµη είναι τα σηµαντικότερα λιµάνια του νησιού που διασφαλίζουν τη σύνδεσή του µε την ηπειρωτική
χώρα µέσω Πάτρας και Κυλλήνης, ενώ το λιµάνι του Αργοστολίου εξακολουθεί να είναι ένα
εµπορευµατικό και επιβατικό λιµάνι. Τέλος, στην Ιθάκη, κύριο λιµάνι είναι το Βαθύ στην ανατολική
πλευρά του νησιού.. Στο Αργοστόλι έχουν κατασκευασθεί οι λιµενικές εγκαταστάσεις Μαρίνας 190
θέσεων.
Ο Νοµός Ζακύνθου διαθέτει ένα βασικό λιµάνι, το οποίο εξυπηρετεί όλη την επιβατική και
εµπορευµατική κίνηση µε την Κυλλήνη σηµειώνοντας σηµαντικούς φόρτους.
Οι ανάγκες των λιµένων αυτών σε συµπληρωµατικές υποδοµές συναρτώνται µε το ρόλο που
καλούνται να έχουν στο τοπικό, περιφερειακό και διεθνές σύστηµα µεταφορών και µάλιστα υπό το
πρίσµα της αυξανόµενης σηµασίας που αποδίδεται στην ενίσχυση των θαλάσσιων µεταφορών και της
προβλεπόµενης λειτουργίας θαλάσσιων «αυτοκινητόδροµων».
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Αεροδρόµια και αεροπορικές µεταφορές
Αεροδρόµια διαθέτουν όλες οι πρωτεύουσες των νοµών πλην της Λευκάδας. Ο Κρατικός Αερολιµένας
Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας» αποτελεί ένα διεθνές αεροδρόµιο χωροθετηµένο πολύ κοντά
στην πόλη της Κέρκυρας, µε ικανότητα εξυπηρέτησης 1.500 επιβατών σε ώρα αιχµής61 και έχει ήδη
ενταχθεί στα αεροδρόµια Κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα αεροδρόµια της Κεφαλληνίας ( 9 χλµ. ΝΑ του
Αργοστολίου ) και της Ζακύνθου (στην περιοχή Καλαµάκι, σε απόσταση 5 χλµ. από την πόλη) είναι
επίσης σηµαντικά αεροδρόµια δυνάµενα να δεχθούν διεθνείς πτήσεις. Ο Νοµός Λευκάδας δεν
διαθέτει αεροδρόµιο αλλά εξυπηρετείται από το αεροδρόµιο του Ακτίου, το οποίο απέχει 18 χλµ. από
την πόλη και είναι και στρατιωτικό. Τα ποσοστά των δροµολογίων εξωτερικού είναι πολύ περισσότερα
σε σχέση µε του εσωτερικού σε όλα τα αεροδρόµια, µε εξαίρεση την Κεφαλληνία. Επίσης ο αριθµός
των έκτακτων δροµολογίων που αφορούν πτήσεις charters είναι εµφανώς µεγαλύτερος των τακτικών
δροµολογίων και υποδηλώνει οργανωµένα τουριστικά «πακέτα». Επίσης, τα τελευταία χρόνια
λειτουργεί ενδοπεριφερειακή αεροπορική γραµµή που συνδέει µε σταθµούς τα αεροδρόµια Κέρκυρας,
Ακτίου, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, µε δροµολόγια δύο φορές τη βδοµάδα µε επέκταση προς Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί οι γραµµές Κέρκυρα-Πάτρα, Κέρκυρα–Ιωάννινα
και Κέρκυρα–Παξοί µε την χρήση υδροπλάνων. Τέλος, η Περιφέρεια διαθέτει 4 ελικοδρόµια στα µικρά
νησιά Ερείκουσα, Οθωνοί, Παξοί (στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Γαϊου) και στην Ιθάκη.
Η πληθώρα των αναγκαίων συνδυασµών και µέσων για την ενδο-περιφερειακή και δια-περιφερειακή
επικοινωνία, που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στον κατακερµατισµό του χώρου, σε συνδυασµό µε τις
ευρύτερης εµβέλειας εξελίξεις στον τοµέα των µεταφορών που αγγίζουν την περιοχή των Ιονίων,
δηµιουργούν µια συνολική κατάσταση η οποία επιδεινώνεται από την έλλειψη µιας µακροπρόθεσµης
ιεράρχησης και επιµερισµού ρόλων όσον αφορά στους κόµβους και τα δίκτυα επικοινωνιών.
Έρευνα (Ε & Α), Καινοτοµία, Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
(1) Έρευνα (Ε & Α)
Με βάση την περιφερειακή κατανοµή συντελεστών Έρευνας & Ανάπτυξης, διαπιστώνεται ότι πέραν
της αναµενόµενης συγκέντρωσης δυναµικού και πόρων Ε&Α στις δύο µητροπολιτικές Περιφέρειες,
υπάρχει σηµαντική διάχυση των συντελεστών της Ε&Α στις λοιπές Περιφέρειες η οποία συνδέεται µε
την λειτουργία διοικητικών αρχών, καθώς και πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ιδρυµάτων κατά
περιοχή. Όµως η Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών εµφανίζει εξαιρετικά χαµηλές επιδόσεις σε όλες τις
µεταβλητές, που ως συµµετοχή στα εθνικά µεγέθη κυµαίνονται χαµηλότερα της µίας ποσοστιαίας
µονάδας.
(2) Καινοτοµία
Όσον δε αφορά την Καινοτοµία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του «Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσµάτων
για την Καινοτοµία», η Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών κατατάσσεται στην τελευταία θέση σύµφωνα µε
όλους τους σύνθετους δείκτες στο σύνολο των 13 ελληνικών Περιφερειών. Τα πρώτα ουσιαστικά
βήµατα για την ανάπτυξη της Καινοτοµίας στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, πραγµατοποιούνται την
τρέχουσα περίοδο 2003-2007 στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Καινοτόµες Ενέργειες
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Το 2001 η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2.230.000 επιβάτες
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2000-2006», µέσω του προγράµµατος «Καινοτοµία στα Ιόνια Νησιά - Innovation in the Ionian
Islands (3I)».
(3) Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Όσον αφορά την «Κοινωνία της Πληροφορίας», από έρευνα62 που πραγµατοποιήθηκε στην ΠΙΝ,
σχετικά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και ∆ιαδικτύου από τους ιδιώτες, συνάγεται ότι:
-

Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή έχουν 2 στους 10 πολίτες (το ποσοστό ήταν πολύ
µικρότερο πριν το 1998).

-

Από τους µη έχοντες πρόσβαση σε Η/Υ, ο 1 στους 10 µόνο έχει σα στόχο να αποκτήσει
άµεσα Η/Υ.

-

Η πρόσβαση στο Internet για την Π.Ι.Ν. φθάνει στο 14%, ενώ σαν βασικοί λόγοι που το
υπόλοιπο ποσοστό δεν έχει πρόσβαση είναι ότι: α) θεωρεί ότι δεν το χρειάζεται και β) δε
γνωρίζει τη χρήση του.

-

Ο µέσος πολίτης θεωρεί ακριβή τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

-

Οι πιο προσφιλείς χρήσεις του Internet στην Π.Ι.Ν. είναι η αναζήτηση πληροφοριών και η
ψυχαγωγία.

-

Το ποσοστό των πολιτών που έχει πρόσβαση στο Internet και τη χρησιµοποιεί για να
αγοράζει προϊόντα, είναι πολύ µικρό (περίπου 2,5%). Καταγράφεται όµως µία πρόθεση για
να πράξουν κάτι τέτοιο καθώς ένας στους δύο απαντά θετικά στο αν προτίθεται να αγοράσει
προϊόντα µέσω Internet.

-

Από ανάλογη

έρευνα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, προέκυψε το

βασικό συµπέρασµα ότι είναι λίγες οι επιχειρήσεις της περιοχής που διαθέτουν εξοπλισµό
επίκαιρο τεχνολογικά. Η πλειοψηφία όµως αυτών που διαθέτουν ανάλογο εξοπλισµό,
παρακολουθούν τις εξελίξεις και ανανεώνουν την υποδοµή τους. Ο εξοπλισµός αυτός
αυξάνεται και παρουσιάζεται αναβαθµισµένος στις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µε το
Ιnternet (µία στις δύο επιχειρήσεις που διαθέτουν υπολογιστική υποδοµή, έχουν πρόσβαση
στο Internet).
-

Η σηµερινή κατάσταση στην Περιφέρεια όσον αφορά την εφαρµογή των ΤΠΕ και το βαθµό
πληρότητας και αξιοποίησής τους εµφανίζει πολλές και σηµαντικές αδυναµίες, σε θέµατα
που αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική υλοποίηση έργων της ΚτΠ και
σχετίζονται κυρίως µε την ανάπτυξη βασικών υποδοµών και το ανθρώπινο δυναµικό:

Πολιτισµός
Το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν συγκροτούν την ταυτότητα της Περιφέρειας, χωρίς όµως
να προστατεύονται και να αναδεικνύονται µε µια περιφερειακή διάσταση ως ένα δίκτυο Ιόνιου
πολιτισµού. Εκτός από την υψηλή της αισθητική αξία, η πολιτιστική κληρονοµιά σε συνδυασµό µε τα
ποικίλα τοπία, αποτελούν έναν από τους βασικούς και µε δυνατότητες αξιοποίησης, παράγοντες
ανάδειξης της Περιφέρειας.
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Η έρευνα διεξήχθη το Νοέµβριο του 2000 από την εταιρία DATARC για λογαριασµό του ΕΑΙΤΥ
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Μεταξύ των πιο αξιόλογων µνηµείων της Περιφέρειας κατατάσσονται τα κάστρα και τα φρούρια που
εντοπίζονται κυρίως στις έδρες των τεσσάρων νοµών. Αξιόλογη είναι επίσης η παρουσία µονών και
εκκλησιών, άλλων µνηµείων, καθώς και δηµοσίων κτιρίων, µέσω των οποίων εισήχθη για πρώτη
φορά ο νέο-κλασσικισµός στον ελληνικό χώρο.
Σηµαντικό µέρος του οικιστικού αποθέµατος και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νησιών έχει
δεχθεί σοβαρό πλήγµα από τον καταστροφικό σεισµό του 1953, ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις της
περιοχής, µε εξαίρεση την πόλη της Κέρκυρας.Σήµερα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπάρχουν
συνολικά 69 παραδοσιακοί οικισµοί, εκ των οποίων 33 βρίσκονται στο Νοµό Κέρκυρας, 5 στο Νοµό
Λευκάδας και 31 στο Νοµό Κεφαλληνίας, και ιστορικά οικιστικά σύνολα, σηµαντικότερο των οποίων
είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας, για την οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία προς την UNESCO για την
ανάδειξή της ως Μνηµείο της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Επίσης η Περιφέρεια διαθέτει 18 σηµαντικά µουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινά, ιστορικά-λαογραφικά,
ναυτικά, φυσικής ιστορίας κ.α.), καθώς και αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους.
Όµως πέραν από τα υλικά στοιχεία-µνηµεία, υπάρχουν και τα «άϋλα» στοιχεία του επτανησιακού
πολιτισµού: τα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα, τα ήθη και τα έθιµα των ανθρώπων, η επτανησιακή
λογοτεχνία, η µουσική, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, ο ιστορικός πλούτος που καταγράφεται στο
σπάνιο αρχειακό υλικό κ.ά.
Φυσικό περιβάλλον
(1) ∆ιαχείριση απορριµµάτων
Λόγω της νησιωτικότητας, η αντιµετώπιση του θέµατος γίνεται σε επίπεδο νοµού και στη λογική αυτή
κινείται και ο περιφερειακός σχεδιασµός.
Στο Νοµό Κέρκυρας, λειτουργεί ένας ΧΥΤΑ στη θέση Ακροκέφαλος Τεµπλονίου, ο οποίος ενώ αρχικά
ήταν σχεδιασµένος να καλύπτει τις ανάγκες του ∆ήµου Κερκυραίων τελικά εξυπηρετεί και τους
περιφερειακούς ∆ήµους. Ένας ακόµη ΧΥΤΑ στη νότια Κέρκυρα χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Συνοχής. Πολλές περιοχές εξυπηρετούνται ακόµα από Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων
(ΧΑ∆Α)63. Προγράµµατα περιορισµού των στερεών απορριµµάτων στην πηγή και ανακύκλωσης
έχουν ξεκινήσει (µε ιδιωτική πρωτοβουλία), δεν κινούνται όµως µε ιδιαίτερη επιτυχία. Στο Νοµό
Λευκάδας υπάρχει µόνο ένας µικρός ΧΥΤΑ στο Μεγανήσι . Το νησί της Λευκάδας κάνει χρήση των
ΧΑ∆Α σε ευρεία κλίµακα, προκειµένου να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των απορριµµάτων. Στον Νοµό
εξετάζεται η εξυπηρέτηση του νησιού από ΧΥΤΑ στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.
Στο

Νοµό Κεφαλληνίας υπό

την ∆ιαδηµοτική

Επιχείρηση

Καθαριότητας και Προστασίας

Περιβάλλοντος λειτουργεί σύγχρονος ΧΥΤΑ στη θέση Ζόλα (επαρχία Παλικής), στη θέση παλιάς
χωµατερής. Ο ΧΥΤΑ καλύπτει τις ανάγκες όλου του νησιού, έχει δε τη δυνατότητα να καλύπτει και τις
ανάγκες της Ιθάκης τουλάχιστον για 10 ακόµα χρόνια (µέχρι το 2015). Η επέκτασή του
χρηµατοδοτείται ήδη από το Ταµείο Συνοχής. Ως προς την αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων
υπάρχει µόνο µια ιδιωτική επιχείρηση βιο-αποδόµησης του οργανικού κλάσµατος των αποβλήτων
(στα οποία συµπεριλαµβάνονται και φύκια που συλλέγονται από τις ακτές).
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Σηµειώνεται ότι µέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν 2 ΧΑ∆Α στο Τεµπλόνι (∆ήµος Κερκυραίων), η αποκατάσταση των οποίων
προβλέπεται µε χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής.
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Στη Ζάκυνθο υπό τον Σύνδεσµο Καθαριότητας ∆ήµων ν. Ζακύνθου λειτουργεί ΧΥΤΑ στη θέση
Βύθακα- Γρυπαρέϊκα της πρώην Κοινότητας Βασιλικού, που εξυπηρετεί όλο το νησί και θεωρείται
κορεσµένος. Τέλος, στη Ζάκυνθο λειτουργεί το Κέντρο Ανακύκλωσης Νοµού Ζακύνθου, το οποίο
διαχειρίζεται κυρίως χαρτί και γυαλί.
(2) Υγρά απόβλητα
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 5673/400/97 µέχρι το τέλος του 2005 πρέπει να υποβληθούν σε
δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία τα λύµατα των οικισµών µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω των
10.000 κατοίκων καθώς και τα λύµατα οικισµών άνω των 2.000 κατοίκων τα οποία απορρίπτονται σε
γλυκά νερά και εκβολές ποταµών.
Όσον αφορά το Νοµό Κερκύρας, στις ανωτέρω περιπτώσεις εµπίπτει ο ∆ήµος Κερκυραίων και η
Λευκίµµη. Στον πρώτο λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισµός (BIOKA), ενώ από το Ταµείο Συνοχής
χρηµατοδοτούνται περαιτέρω επεκτάσεις των δικτύων στους περιαστικούς οικισµούς. Στη Λευκίµµη
υπάρχει µονάδα ΒΙΟΚΑ που είναι σε θέση να δέχεται βοθρολύµµατα, καθώς και δίκτυο αποχέτευσης
το οποίο τώρα επεκτείνεται µε χρηµατοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ. Συνολικά, η ανατολική ακτή του
Νοµού Κέρκυρας εξυπηρετείται από ΒΙΟΚΑ, σε αντίθεση µε τη δυτική και κάποιους εσωτερικούς
οικισµούς. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ή προβλέπεται να
κατασκευαστεί ΒΙΟΚΑ, αυτός δε συνδέεται µε δίκτυα αποχέτευσης για όλες τις προς εξυπηρέτηση
περιοχές.
Στο Νοµό Λευκάδας υποχρέωση λειτουργίας ΒΙΟΚΑ απορρέει µόνο για το ∆ήµο Λευκάδας, όπου
λειτουργεί αντίστοιχη µονάδα ΒΙΟΚΑ, για τον οποίον όµως είναι απαραίτητη η αλλαγή του χώρου
διάθεσης. Συνολικά δε προκύπτει ότι καλύπτονται οι ανάγκες ως προς τη διαχείριση των υγρών
αποβλήτων της ανατολικής, τουριστικά αναπτυγµένης πλευράς της νήσου.
Στο Νοµό Κεφαλληνίας λειτουργούν ΒΙΟΚΑ σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις, για την αποχέτευση των
πόλεων του Αργοστολίου και του Ληξουρίου, ενώ στη Σάµη κατασκευάζεται έργο αποχέτευσης µε
ΒΙΟΚΑ, όπως και στο ∆ήµο Ελειού-Πρόνων. Τέλος σε επίπεδο µελετών βρίσκονται τα αποχετευτικά
συστήµατα των ∆ήµων Λειβαθούς, Πυλαρέων

και

Ερίσσου (όσον αφορά το Φισκάρδο), ενώ

ελλείψεις διαπιστώνονται στην Ιθάκη, όπου δεν υπάρχει ΒΙΟΚΑ.
Στο Νοµό Ζακύνθου, υποχρέωση λειτουργίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ των λυµάτων υπάρχει για την
πόλη της Ζακύνθου, όπου λειτουργεί µονάδα ΒΙΟΚΑ που καλύπτει και την περιοχή του Λαγανά. Υπό
εκπόνηση βρίσκονται οι µελέτες του δικτύου αποχέτευσης των ∆.∆. Πλάνου- Τσιλιβή του ∆.
Αρκαδίων, διαφόρων έργων στην περιοχή του ∆ήµου Λαγανά και της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου
Αλυκών.
(3) Φυσικοί πόροι - προστατευόµενες περιοχές
Τα Ιόνια Νησιά περιλαµβάνουν σηµαντικά και ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήµατα, καθώς έχουν
υψηλό δείκτη βροχοπτώσεων και ήπιο κλίµα. Επίσης, εµφανίζουν µεγάλη βιοποικιλότητα, καθώς τα
οικοσυστήµατα περιλαµβάνουν πλούσια χλωρίδα και πανίδα, ενώ η εποχιακή µετανάστευση πουλιών
εµπλουτίζει τα οικοσυστήµατα της Περιφέρειας µε σπάνια και απειλούµενα διεθνώς είδη πουλιών. Οι
θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας στην Περιφέρεια είναι οι εξής:
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-

Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου έκτασης 2.862 εκταρίων (ΦΕΚ 199/Α/1962) µε πρόβλεψη ίδρυσης
και λειτουργίας φορέα διαχείρισης (Ν.3044, ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002).

-

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΦΕΚ 906/∆/1999). Υπάρχει φορέας διαχείρισης,
αλλά είναι αναγκαία η αποτελεσµατικότερη λειτουργία του.

-

Τοπία

ιδιαίτερου

φυσικού

κάλλους.

Από

τα

24

θεσµοθετηµένα

(από

τα

39

καταγεγραµµένα) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στην Περιφέρεια, 17 (24) ανήκουν στην
Κέρκυρα, 3 (8) στην Κεφαλληνία και 4 (7) στη Λευκάδα.
-

Καταφύγια θηραµάτων τα οποία προστατεύονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και
υπάρχουν στη λιµνοθάλασσα Κορισσίων (Κέρκυρα), στην περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα) και
στο όρος Βραχίωνα (Ζάκυνθος).

-

Όσον αφορά τις µη θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας, πρόκειται για τις εξής:

-

NATURA. Στην Περιφέρεια συγκαταλέγονται 17 περιοχές NATURA 2000

-

CORINE. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 13 τέτοιοι βιότοποι

-

Ειδικής προστασίας SPA και σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά IBA. Στην Περιφέρεια
βρίσκονται συνολικά 7 τέτοιες περιοχές. Άλλα αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα και
τοπία περιλαµβάνουν πληθώρα σπηλαίων και γεωλογικών σχηµατισµών σε όλους τους
νοµούς, καταρράκτες και σηµεία µε αξιόλογη θέα.

(4) Πηγές ρύπανσης
Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος κρίνεται εξαιρετική. Οι κύριες πηγές έκλυσης αέριων
ρύπων είναι:
-

Οι καυστήρες των κεντρικών θερµάνσεων των κατοικιών που χρησιµοποιούν πετρέλαιο ως
πρώτη ύλη.

-

Τα αυτοκίνητα και γενικά ο κυκλοφοριακός φόρτος του οδικού δικτύου που σε συνδυασµό µε
τη σύνθεση, την ηλικία του στόλου και την ταχύτητα κυκλοφορίας επηρεάζουν την ποιότητα
της ατµόσφαιρας.

-

Οι βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες.

Άλλες πηγές ρύπανσης αποτελούν τα ελαιοτριβεία, κυρίως στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, που
ρυπαίνουν εποχιακά τα θαλάσσια νερά, ενώ πρόβληµα δηµιουργεί και η µεγάλη διασπορά τους. Η
λειτουργία λατοµείων, στους Νοµούς Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, δε δηµιουργεί µεν γενικά
ιδιαίτερη επιβάρυνση στο περιβάλλον αλλά συζητείται παράλληλα η προώθηση οργανωµένης
εισαγωγής λατοµικών υλικών από τις απέναντι ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ρύπανση επίσης
προκαλείται από δραστηριότητες όπως, η κτηνοτροφία (σφαγεία, µεταποίηση τροφίµων) που
προκαλεί ρύπανση του εδάφους, η λειτουργία των αεροδροµίων (ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, που είναι
εγκατεστηµένο παραπλεύρως της λιµνοθάλασσας Χαλικιόπουλου, σηµαντικού βιότοπου), η
λειτουργία των λιµανιών και η κίνηση των πλοίων, ιδιαίτερα σε κλειστές θάλασσες, όπως επίσης και η
αυθαίρετη δόµηση, που δηµιουργεί σε πλήθος περιπτώσεων αισθητική ρύπανση και προβλήµατα µε
την διάθεση των λυµάτων.
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Υδάτινοι πόροι - υδροδότηση
(1) Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα
Η αναφορά στους υδάτινους πόρους αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τα Ιόνια Νησιά καθώς το
πρόβληµα της επάρκειας νερού είναι µεγάλο. Η Περιφέρεια κατανέµεται σε 3 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα:
Ηπείρου (στο οποίο ανήκει η Κέρκυρα), ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (Λευκάδα) και Βόρειας
Πελοποννήσου (Ν. Κεφαλληνίας και Ν. Ζακύνθου). Οι σηµερινές ανάγκες για ύδρευση αντιστοιχούν
σε 15,48 hm3 ανά έτος για όλη την Περιφέρεια εκ των οποίων 8,85 hm3 για την Κέρκυρα, 2,50 hm3
για τη Ζάκυνθο, 2,20 hm3 για την Κεφαλληνία, 1,58 hm3 για τη Λευκάδα και 0,30 hm3 για την Ιθάκη.
Αναφορικά µε τα υπόγεια ύδατα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΓΜΕ παρατηρούνται σε πολλές
περιπτώσεις προβλήµατα υφαλµύρισης και εισροής θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης.
(2) Υδροδότηση
Στο Νοµό Κέρκυρας η υδροληψία γίνεται βασικά µέσω γεωτρήσεων64, αλλά σε αρκετούς ΟΤΑ
αναφέρονται προβλήµατα επάρκειας νερού, τα οποία ενδέχεται να επιλυθούν οριστικά µε
ορθολογικότερη διαχείριση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο Νοµό δεν έχουν ακόµα αξιοποιηθεί οι
δυνατότητες που δίνονται από τις αυξηµένες βροχοπτώσεις (π.χ λιµνοδεξαµενές). Την περίοδο αυτή
συνεχίζεται η εκπόνηση µελετών για το µεγάλο έργο που αναµένεται να επιλύσει το πρόβληµα της
ύδρευσης του Νοµού σε µεγάλο βαθµό65.
Στο Νοµό Λευκάδας η ύδρευση στηρίζεται κυρίως σε γεωτρήσεις ή πηγές. Η πόλη της Λευκάδας
υδρεύεται µε µεταφορά νερού από την ηπειρωτική Ελλάδα (Λούρος-Πρέβεζα), από την οποία
εξυπηρετούνται και αρκετοί οικισµοί της ∆υτικής Λευκάδας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 20% των ΟΤΑ
του Ν. Λευκάδας αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επάρκειας. Η ύδρευση στο Νοµό Κεφαλληνίας
γίνεται κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις επίσης. Αρκετοί οικισµοί υδρεύονται µε επιφανειακή
υδροληψία, ενώ κάποιες περιοχές εξυπηρετούνται και µε τη συγκέντρωση του βρόχινου νερού σε
οµβροδεξαµενές. Στην Ιθάκη λειτουργεί εργοστάσιο αφαλάτωσης, που εξυπηρετεί όλο το νησί. Το
46% των ΟΤΑ (36 από τους 78) αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα επάρκειας νερού, µε αποτέλεσµα
ο Νοµός να κατατάσσεται στη δεύτερη δυσµενέστερη θέση της Περιφέρειας.
Ο Νοµός Ζακύνθου υδρεύεται αποκλειστικά µε γεωτρήσεις (κυρίως στο Κερί) και παρουσιάζει το
σοβαρότερο πρόβληµα επάρκειας και ποιότητας νερού (υφάλµυρο) στην Περιφέρεια. Το ποσοστό
των ΟΤΑ που αντιµετωπίζει σχετικό πρόβληµα, το οποίο είναι εντονότερο κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού και ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται σε υψόµετρο, είναι ιδιαίτερα υψηλό και
ανέρχεται σε 66%.
Λοιπές Τεχνικές Υποδοµές
Όσον αφορά την ενεργειακή υποδοµή, τα Ιόνια Νησιά εξαρτώνται πλήρως από την Ηπειρωτική
Ελλάδα και δεν αντιµετωπίζουν βασικά προβλήµατα επάρκειας, εκτός από µεµονωµένα προβλήµατα
ενίσχυσης γραµµών και υποσταθµών ειδικά για του θερινούς µήνες. Όλοι οι οικισµοί έχουν παροχή
64

Οι ανάγκες των Παξών και των ∆ιαποντίων καλύπτονται από οµβροδεξαµενές και πηγάδια. Στους Παξούς λειτουργεί επίσης
εργοστάσιο αφαλάτωσης.
65
Το έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή 2 φραγµάτων και 2 ταχυδιυληστηρίων στη βόρεια Κέρκυρα, 2 εργοστασίων
αντίστροφης όσµωσης, καθώς και του κεντρικού αγωγού που θα συνδέεται µε τις δεξαµενές στους διάφορους ΟΤΑ.
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ρεύµατος.. Κοινά χαρακτηριστικά και των 4 Νοµών είναι ότι δεν υπάρχουν γραµµές ηλεκτρικής
ενέργειας υψηλής τάσης, ούτε µονάδες ήπιων µορφών ενέργειας.
Από άποψη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, στην ΠΙΝ έχει ολοκληρωθεί και στους 4 νοµούς η
προβλεπόµενη από το Βασικό Σχέδιο Τηλεφωνίας του ΟΤΕ εγκατάσταση ψηφιακών κέντρων.
Υπάρχουν επίσης Τηλεπικοινωνιακά Κυκλώµατα µε ταχύτητες µετάδοσης ικανές να εξυπηρετήσουν
κάθε ευθεία σύνδεση, ενώ υπάρχουν εγκατεστηµένοι φορείς (οπτικά καλώδια τόσο χερσαία όσο και
υποβρύχια, καθώς επίσης και µικροκυµατικά δίκτυα) για τη διασύνδεση µε όλο το Εθνικό και το
∆ιεθνές ∆ίκτυο66. Ωστόσο, στην Περιφέρεια δεν υπάρχει εγκατεστηµένο δίκτυο υπερτοπικής
εµβέλειας, δηλαδή κάποιο δίκτυο συνδυασµένο µε τηλεπικοινωνιακό κόµβο µεγάλων δυνατοτήτων
που θα συνδεόταν µε άλλες χώρες και θα αποτελούσε µια «πύλη» µε τα διεθνή δίκτυα. Μια
ισχυρότατη παρέµβαση περιφερειακής ανάπτυξης για τα Ιόνια Νησιά θα ήταν η δηµιουργία ενός
κόµβου τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης της Ελλάδας µε την ∆υτική Ευρώπη µέσω Ιταλίας.
Ισότητα των Φύλων
Από την ανάλυση της αγοράς εργασίας της ΠΙΝ που έχει προηγηθεί, είναι εµφανές ότι η
τριτογενοποίηση της οικονοµίας µε την κυριαρχία του τουρισµού και η γενικότερη κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη της Περιφέρειας, δηµιουργούν συνθήκες σχετικά καλύτερες συνθήκες πρόσβασης
του γυναικείου πληθυσµού στην αγορά εργασίας, σε σχέση µε άλλες περιοχές και τη χώρα συνολικά.
Συγκεκριµένα:
-

Το ποσοστό συµµετοχής του συνόλου των γυναικών στην Αγορά Εργασίας είναι κατά 19,4
ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο από εκείνο των ανδρών (40,3% έναντι 59,7%), µε τάσεις
µείωσης διαχρονικά. Σε επίπεδο χώρας η διαφορά αυτή βρίσκεται στις 23,4 µονάδες.

-

Η παραπάνω διαφορά διευρύνεται όσον αφορά τη συµµετοχή των γυναικών στην
απασχόληση και στην ανεργία: το 38,6% των απασχολουµένων είναι γυναίκες, όπως και το
55,3% των ανέργων. Σε επίπεδο χώρας τα παραπάνω ποσοστά διαµορφώνονται σε 38,3%
και 63,1%. Από µια άλλη οπτική, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην Περιφέρεια
(15,6%) είναι µικρότερο από το αντίστοιχο της χώρας (16%), όταν την περίοδο αυτή (2004)
τα συνολικά ποσοστά ανεργίας Περιφέρειας και χώρας είναι περίπου τα ίδια.

Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την µακροχρόνια ανεργία, η οποία πλήττει τις
γυναίκες σε διπλάσια αναλογία από ότι τους άνδρες (66,0% έναντι 34,0). Ελαφρώς δυσµενέστερα για
τις γυναίκες είναι τα στοιχεία σε επίπεδο χώρας (68,2% µε 31,8%)
Με βάση την ηλικιακή κατάταξη, στην ηλικιακή οµάδα των 15-19 ετών το ποσοστό των άνεργων
γυναικών είναι µικρότερο αυτού των ανδρών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα ποσοστά ανεργίας
των γυναικών υπερτερούν αυτά των ανδρών. Ειδικότερα, η διαφορά αυτή περιορίζεται σχετικά στην
ηλικιακή οµάδα των 30-44 ετών (2,5%), ενώ διατηρείται αρκετά υψηλότερη στις υπόλοιπες οµάδες
ηλικιών (περί τις 10 µονάδες), σε βάρος φυσικά των γυναικών. Σε επίπεδο χώρας, τα ποσοστά των
ανέργων γυναικών υπερτερούν σηµαντικά των ανδρών σε όλες τις οµάδες ηλικιών.
66

Τα Ιόνια Νησιά συνδέονται µε την υπόλοιπη Ελλάδα µε κοµβικό κέντρο την Πάτρα και µε υποβρύχια οπτικά καλώδια
(Λεχαινά, Ζάκυνθος, Σάµη, Λευκάδα, Πρέβεζα, Κοκκίνι) και µε Ρ/Η (Ασυρµατικά).
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Στη δια-περιφερειακή σύγκριση η ΠΙΝ καταλαµβάνει (2004) τη 10η θέση, πίσω από την Π∆Ε και την
Πελοπόννησο, όταν στους άνδρες καταλαµβάνει την 3η και στον γενικό πληθυσµό την 7η θέση, ως
προς το ποσοστιαίο µέγεθος της ανεργίας.
Αναφορικά µε τη σύνθεση της απασχόλησης και την ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, την περίοδο
1994-2004

εξαπλασιάστηκε

ο

αριθµός

των

γυναικών

µε

µερική

απασχόληση

,

έναντι

τετραπλασιασµού για τους άνδρες και διπλασιασµού σε επίπεδο χώρας (για τις γυναίκες).
Τέλος, όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, γυναίκες είναι το 51,8% των πτυχιούχων ΑΕΙ, το 48,2%
των αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης και το 61,7% αυτών που δεν τελείωσαν το ∆ηµοτικό. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 47,8%, 49,4% και 73,0%.
Οι παραπάνω διαφορές παρατηρούνται στην αγορά εργασίας67, όταν ο συνολικός πληθυσµός
µοιράζεται εξίσου µεταξύ ανδρών και γυναικών (49,3% - 50,7%). Πέραν των παραπάνω στην ΠΙΝ δεν
λειτουργούν δοµές που να αφορούν άµεσα την γυναίκα, πέραν του Περιφερειακού Κέντρου Ισότητας.
Κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, ο γυναικείος πληθυσµός ωφελήθηκε σε σηµαντικό
βαθµό από τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης (συµµετείχε σε ποσοστό 80% περίπου),
καθώς επίσης και από τις 53 δοµές κοινωνικής υποστήριξης για παιδιά και ηλικιωµένους (κατά 95%
ως εργαζόµενος και κατά 100% ως έµµεσα ωφελούµενος).
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εµφανής η υστέρηση των γυναικών της Περιφέρειας κυρίως όσον
αφορά στην πρόσβαση στην αγοράς εργασίας.
Χωρική διάσταση – Ανάλυση περιφερειακών / τοπικών ανισοτήτων
Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Το οικιστικό δίκτυο της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό και έλλειψη συνοχής, αφενός λόγω
του νησιωτικού χαρακτήρα της και αφετέρου λόγω των ενδο-νοµαρχιακών ανισοτήτων που υφίστανται
µεταξύ των πρωτευουσών νοµών και των παράκτιων αναπτυγµένων περιοχών από τη µία πλευρά και
των εσωτερικών ζωνών ή µικρών νησιών από την άλλη πλευρά. Οι 8 µεγαλύτερες αστικές
συγκεντρώσεις (µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων) αθροίζουν το ένα τρίτο του
πληθυσµού της Περιφέρειας (32,1% και 68.369 κάτοικοι)68. Η επόµενη οµάδα οικισµών (1001-2000
κατοίκους), συγκεντρώνει 16 οικισµούς (2,5% του συνόλου των οικισµών της Περιφέρειας) και 21.212
κατοίκους (10,0% του συνόλου του πληθυσµού). Συνολικά, ο πληθυσµός που ζει σε οικισµούς άνω
των 1.000 κατοίκων ανέρχεται σε 89.581 κατοίκους (42,10% του συνόλου του πληθυσµού της
Περιφέρειας) και συγκεντρώνεται σε 24 οικισµούς (3,7% του συνόλου των οικισµών της).
Όλοι οι οικισµοί 3ου και άνω επιπέδου διαθέτουν Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (σύµφωνα µε ΥΧΟΠ ’84)
ενώ οι περισσότεροι οικισµοί που διαθέτουν ρυµοτοµικό σχέδιο ανήκουν στο Ν. Κεφαλληνίας (30 από
τους συνολικά 47 της Περιφέρειας, 7 στο Ν. Λευκάδας, 6 στο Ν. Ζακύνθου και 4 στο Ν. Κέρκυρας).
Στην Περιφέρεια υπάρχουν 5 θεσµοθετηµένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Οι 2 από αυτές βρίσκονται
στην Κεφαλληνία, ενώ οι υπόλοιποι Νοµοί διαθέτουν από µια.

68

Πηγή: Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (2000) –«Χωροδυναµική» (2000).
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Τυπολογία του χώρου
Στην ΠΙΝ διακρίνονται ως ειδικές κατηγορίες του χώρου: ο αστικός χώρος, η παράκτια ζώνη, η
ενδοχώρα των νησιών και τα Μικρά Νησιά. Ειδικότερα:
1.Αστικές περιοχές
Στα Ιόνια Νησιά, όπως και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές που ταυτόχρονα διακρίνονται για
την τουριστική τους ανάπτυξη, το αστικό φαινόµενο µπορεί να εκληφθεί σε δύο διαστάσεις:
-

στα µεγαλύτερα οικιστικά κέντρα στα οποία συγκαταλέγονται οι πρωτεύουσες Περιφερειών
και νοµών, στα οποία προστίθενται µικρότερου µεγέθους κέντρα και όλα µαζί συγκροτούν
τον καθεαυτό αστικό χώρο,

-

στα τουριστικά κέντρα που συνιστούν µια ιδιόµορφη προέκταση του αστικού φαινοµένου,
λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, µε κυριότερο από αυτά τη µεγάλη απόκλιση
στην εποχικότητα του εξυπηρετούµενου πληθυσµού (µόνιµοι κάτοικοι – επισκέπτες
παραθεριστές).

Στην πρώτη κατηγορία ταξινοµούνται οι 4 πρωτεύουσες νοµών (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Αργοστόλι και
Λευκάδα) που συγκεντρώνουν το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσµού (26,3% και 55.196 κάτοικοι),
ποσοστό που ανέρχεται στο 36,5% (76.452 κατ.) όταν συνυπολογίζονται άλλα 3 µικρότερα αστικά
κέντρα. Η προβολή των πληθυσµιακών µεταβολών της δεκαετίας 1991-2001 (+7,5%), στην τρέχουσα
δεκαετία τεκµηριώνει γενικά την ενίσχυση των τάσεων αστικοποίησης, η οποία πέραν από τα
προάστια, ακολουθεί πλέον τους κύριους οδικούς άξονες εξόδου από τις πόλεις, αλλοιώνοντας
περιβάλλον και τοπίο.
Στον παράκτιο χώρο (χωρίς τον συνυπολογισµό των 4 πρωτευουσών κα των ηµι-αστικών περιοχών)
συγκεντρώνεται περί το 9% (20.000 µόνιµοι κάτοικοι) του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας, µε
µια ισχυρή τάση πληθυσµιακής ενίσχυσης (+10% µεταξύ 1991-2001). Κατά τη θερινή περίοδο ο
πληθυσµός αυτός πολλαπλασιάζεται λόγω των πολλών ντόπιων παραθεριστών, αλλά και των ξένων
επισκεπτών. Ο δυναµισµός του ανθρώπινου δυναµικού που κατοικεί στις περιοχές αυτές
αποτυπώνεται εν µέρει µε βάση την ηλικιακή του σύνθεση: στις περιοχές αυτές το ποσοστό του
µόνιµου πληθυσµού από 0-14 ετών (παιδικός) και από 15-64 ετών (παραγωγικός) υπερβαίνει το µέσο
όρο της Περιφέρειας: 15,9% και 66,9% για τις καθαρά αστικές και 16,3% και 66,1% για τις αστικέςτουριστικές περιοχές. Η δε πληθυσµιακή πυκνότητα διαµορφώνεται στους 695 κατ. ανά τ.χλµ., όταν ο
µ.ό. της Περιφέρειας είναι 91.
2.Περιοχές Ορεινές - αγροτικές
Οι «εσωτερικές» περιοχές (ενδοχώρα) αποτελούν την πίσω όψη της τουριστικής και αστικής
παραλιακής ζώνης και χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ή µικρότερη απόσταση όσον αφορά το
επίπεδο ανάπτυξής τους και

µε ισχυρή εξάρτηση από την εσωτερική µορφολογία, η οποία

διαµορφώνει το βαθµό µειονεκτικότητας και τα χαρακτηριστικά της αποµόνωσης σε αρκετές
περιπτώσεις. Οι πρωτογενείς δραστηριότητες έχουν από σηµαντική έως κυρίαρχη παρουσία, ενώ ένα
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δίκτυο οικισµών µε κεφαλοχώρια και σηµαντικά παραδοσιακά στοιχεία συνθέτουν τον οικιστικό ιστό
των περιοχών αυτών. Εδώ κατοικεί το 50% περίπου69 του συνολικού πληθυσµού της ΠΙΝ. Τα
δυναµικότερα

τµήµατα

του

πληθυσµού

(παιδικός

και

παραγωγικός)

εµφανίζονται

σχετικά

εξασθενηµένα, ενώ σχετικά ενισχυµένος εµφανίζεται ο γεροντικός πληθυσµός (22,8% έναντι 20,4%
για την Περιφέρεια συνολικά).Η πυκνότητα του αγροτικού πληθυσµού υπολογίζεται γενικά στους 60,6
κατ. ανά τ.χλµ.
Οι περιοχές αυτές της Περιφέρειας διαθέτουν ορισµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως το αξιόλογο
φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την ποικιλία του τοπίου, την µακρόχρονη αγροτική παράδοση και
την παράδοση στην παραγωγή οικοτεχνικών προϊόντων, καθώς και την ύπαρξη ορισµένων
παραδοσιακών προϊόντων που ξεχωρίζουν70. Εντούτοις, αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα και τις
αντίστοιχες τάσεις που εντοπίζονται γενικά στον ελληνικό αγροτικό χώρο (πληθυσµιακή αποψίλωση,
χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δυσκολίες στην προσπελασιµότητα, ελλείψεις σε υποδοµές,κλπ).71
Μια υποκατηγορία της ενδοχώρας, κυρίως στα πεδινά, είναι αυτή που γειτνιάζει µε την παράκτια
ζώνη, ενώ µια δεύτερη προσδιορίζεται από το µεγάλο υψόµετρο, που καθορίζει την ένταση της
προβληµατικότητας και αποµόνωσή της. Ειδικότερα:
α. Ορεινές περιοχές
Ο ορεινός χώρος καλύπτει το 24-28% της συνολικής έκτασης της ΠΙΝ και µαζί µε τον
χαρακτηριζόµενο ως ηµι-ορεινό φθάνουν το 65% . Η Κεφαλληνία και η Ζάκυνθος έχουν εκτεταµένες
ζώνες ηµιορεινών εκτάσεων, ενώ τη µεγαλύτερη αναλογία ορεινών ζωνών έχει η Λευκάδα (62,25%).
Στον ορεινό χώρο κατοικεί το 22,4% του πληθυσµού της Περιφέρειας (46.864 κάτ.), ενώ η
πληθυσµιακή πυκνότητα υπολογίζεται σε 30 κατ. ανά τχλµ, και είναι η µισή αν ληφθεί υπόψη ο
συνολικός αγροτικός χώρος. Στις περιοχές αυτές γενικά συντελούνται δύο διαδικασίες, αντιφατικές
µεταξύ τους: πληθυσµιακή και παραγωγική αποψίλωση περιοχών από τη µια, παράλληλα µε τάσεις
συγκράτησης σε άλλες περιοχές, λόγω της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και της αντοχής ορισµένων
παραδοσιακών προτύπων.
β. Αγροτικές περιοχές
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι πεδινές περιοχές της ενδοχώρας, που αθροίζουν το 35%
περίπου του συνολικού χώρου της Περιφέρειας και που σε ορισµένες περιπτώσεις καλύπτουν και
τµήµατα της παράκτιας (µη τουριστικά αναπτυγµένης) ζώνης. Οι περιοχές αυτές επικεντρώνονται στη
βορειοδυτική, τη

κεντρική και τη νότια Κέρκυρα, που διαθέτει και τα µεγαλύτερα τµήµατα, στην

69

Με βάση την ΕΣΥΕ (2001) ο αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται στο 63,5%. Αν εξαιρεθούν οι καθαρά τουριστικές περιοχές και
τα Μικρά νησιά που αντιµετωπίζονται σε άλλες ενότητες, αποµένει περίπου 50,0%
70
Η οικονοµία τους στηρίζεται κυρίως στην αγροτική δραστηριότητα και σε µικρότερο βαθµό στη µεταποίηση αγροτικών
προϊόντων και την αλιεία, ενώ το εισόδηµα των κατοίκων τους συµπληρώνεται και από την ενασχόλησή τους µε τον τουρισµό
στις παράκτιες περιοχές. Ο τουρισµός στην ενδοχώρα των νησιών παραµένει περιορισµένος και εγκλωβισµένος στην ισχύ του
παραθαλάσσιου τουρισµού.
71
Καταρχήν εµφανίζουν διαχρονική µείωση του πληθυσµού τους και χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα, που αποδίδεται σε
µεγάλο βαθµό στη µετανάστευση των κατοίκων είτε για σπουδές είτε για επαγγελµατικούς λόγους, µε αποτέλεσµα ο εναποµένων
πληθυσµός να εµφανίζεται γερασµένος και µε µικρές «αναγεννητικές δυνάµεις». Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης είναι σχετικά
χαµηλό, µε αρκετά σηµαντική συγκέντρωση στην κατηγορία των αποφοίτων στοιχειώδους εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις
συνθήκες προσπελασιµότητας οι χρονοαποστάσεις σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά µεγάλες, µε συνέπεια την αποµόνωση
των ορεινών, κυρίως, οικισµών. Σηµαντικά είναι και τα προβλήµατα ποιότητας και επάρκειας των λοιπών υποδοµών και
υπηρεσιών που χαρακτηρίζουν το επίπεδο διαβίωσης. Τέλος, το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον πολλών από τις
προαναφερθείσες περιοχές απειλείται από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις.
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ανατολική Ζάκυνθο και σε ορισµένες παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Λευκάδας, ενώ η
Κεφαλληνία είναι πολύ φτωχή σε πεδινές εκτάσεις. Η πληθυσµιακή πυκνότητα στις περιοχές αυτές
είναι αυξηµένη σε σχέση µε τις ορεινές και υπολογίζεται στους 183 κατ. ανά τ.χλµ. Αυτό οφείλεται
κυρίως στη γειτνίασή τους µε τα αστικά και τουριστικά κέντρα, που τους επιτρέπει να συγκρατούν εν
µέρει ένα πληθυσµιακό δυναµικό, το οποίο βρίσκει συµπληρωµατική απασχόληση στα παραπάνω
κέντρα, συνδυάζοντας την πρωτογενή δραστηριότητα κατά τη χειµερινή, µε την τουριστική κ.ά.
δραστηριοποίηση κατά τη θερινή περίοδο.
3.Μικρά Νησιά
Στην ΠΙΝ, τα Μικρά νησιά (µε κατοίκηση) είναι εννέα και από αυτά, τα τρία µεγαλύτερα (Ιθάκη, Παξοί,
Μεγανήσι) αποτελούν ∆ήµους και τα πέντε µικρότερα (πλην Στροφάδων) έχουν παραµείνει
κοινότητες. Τα περισσότερα από αυτά εξαρτώνται άµεσα και πολύπλευρα από τα γειτονικά µεγάλα
νησιά των Νοµών στους οποίους υπάγονται. Και στην περίπτωση των Μικρών Νησιών του Ιονίου
υπάρχουν υπο-κατηγορίες ανάλογα µε το µέγεθος ή τη γεωγραφική τους θέση. Έτσι:
α. µε βάση το µέγεθος και τον πληθυσµό, διακρίνονται 2 οµάδες:
-

τα µεγάλα Μικρά Νησιά (Παξοί, Ιθάκη, Μεγανήσι) και

-

τα µικρότερα Μικρά Νησιά (∆ιαπόντια, Καστός, Κάλαµος, Στροφάδες).

β. µε βάση τη γεωγραφική θέση και τη διασπορά τους, διακρίνονται επίσης 2 οµάδες:
-

τα βόρεια Μικρά Νησιά (∆ιαπόντια και Παξοί) και

-

τα νότια Μικρά Νησιά (Μεγανήσι, Καστός, Κάλαµος, Ιθάκη, Στροφάδες)

Στα νησιά αυτά, η κατάσταση είναι διπλά δυσµενής, διότι έχουν να αντιµετωπίσουν το καθεστώς της
αποµόνωσης και επιπλέον τις συνθήκες της περιφερειακότητας, σε συνδυασµό µε την πολύ µικρή
κλίµακα του χώρου και τους ελάχιστους µόνιµους κατοίκους τους (4% περίπου του συνολικού
πληθυσµού της Περιφέρειας)72. Στη διάρκεια του χρόνου, οι δυσκολίες στη διαβίωση οδήγησαν στη
µετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική) των νεότερων γενιών κάθε εποχής, η οποία έφερε σταδιακά
και την παρακµή των νησιών. Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να συντελείται σηµαντική πρόοδος στην
υποδοµή των νησιών (ρεύµα, δρόµοι, τηλέφωνο, καλύτερη συγκοινωνία). Παρ’ όλα αυτά, το
µεταναστευτικό κύµα σε συνδυασµό µε τις ελάχιστες δυνατότητες εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους,
κατέστησε σχεδόν µη αναστρέψιµη την πληθυσµιακή συρρίκνωση και παράλληλα τη σηµαντική
γήρανση του εναποµένοντος πληθυσµού. Έτσι, η δραστηριότητα και η πληθυσµιακή παρουσία στις
περιοχές αυτές χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα που οφείλεται στην παρουσία του τουρισµού
που τονώνει το παραγωγικό τους δυναµικό, κυρίως των µεγαλύτερων νησιών.
Συνοπτική Αποτίµηση αποτελεσµάτων προγραµµατικής περιόδου 2000-2006
Ο γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας για την περίοδο 2000 – 2006 είναι: «η ενίσχυση των
συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων µε έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συνοχή του
νησιωτικού χώρου»
72

Χωροταξικό Σχέδιο Π.Ι.Ν. - ΧΩΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
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Η δε στρατηγική για την επίτευξή του, βασίζεται στην υλοποίηση των παρακάτω επιµέρους στόχων:
-

Ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών και των λοιπών
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-

Μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείµµατος υποδοµής.

-

Αναβάθµιση και προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

-

Αειφόρο ανάπτυξη της Υπαίθρου

-

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού

-

Ειδικές ∆ράσεις για την ανάπτυξη και προστασία των Μικρών Νησιών.

Από τα έως σήµερα αποτελέσµατα της εφαρµογής των δράσεων και των έργων ανά

άξονα

προτεραιότητας, συνάγεται ότι οι παρεµβάσεις του Π.Ε.Π. συµβάλλουν καθοριστικά στη διαµόρφωση
των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της Περιφέρειας. Ειδικότερα:
Άξονας Προτεραιότητας 1:
Η βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ΠΙΝ και επιδιώκεται µέσω
παρεµβάσεων για:
•

Βελτίωση και αναβάθµιση τουριστικών υποδοµών της Περιφέρειας όπως τουριστικά λιµάνια,
παράκτιοι και λοιποί χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα τα πρώτα αποτελούν βάση
για την παραπέρα ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού.

•

Εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων και λοιπών
τουριστικών καταλυµάτων).

•

Αναβάθµιση των πολιτιστικών υποδοµών και µνηµείων µε στόχο την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε πόλο έλξης τουρισµού.

•

Εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού και δηµιουργία υποδοµών εγκατάστασης
επιχειρήσεων του δευτερογενή τοµέα, καθώς και

αξιοποίηση της έρευνας και των νέων

τεχνολογιών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται (µε στοιχεία έως 12/2005)
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

Μία σηµαντική Μαρίνα και τρία τουριστικά λιµάνια,

•

Σηµαντικές παρεµβάσεις στις παραλίες σε µήκος 16 χλµ.

•

Παρεµβάσεις σε θέατρα (3) , µουσεία (1) και αρχαιολογικούς χώρους (10)

•

Εκσυγχρονισµός 4.000 ξενοδοχειακών κλινών και 7.000 κλινών τουριστικών καταλυµάτων

•

Ενίσχυση 109 µεταποιητικών επιχειρήσεων
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Άξονας Προτεραιότητας 2:
Η διατήρηση του πληθυσµιακού δυναµικού της Περιφέρειας προϋποθέτει την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων από την περιφερειακότητα και την έλλειψη υποδοµών. Στη κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερη
προσπάθεια καταβλήθηκε για :
•

Βελτίωση βασικών οδικών και λιµενικών υποδοµών που εστιάστηκε στην ενδονοµαρχιακή
επικοινωνία και τη σύνδεση µε τις απέναντι ακτές.

•

Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στην υγεία και στην πρόνοια, καθώς και παροχή
νέων, προσαρµοσµένων στη σύγχρονη πραγµατικότητα, µέσω της βελτίωσης και του
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των υποδοµών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας.

•

Εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω της συµπλήρωσης των κτιριακών
υποδοµών και του εξοπλισµού, προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες σύγχρονες
απαιτήσεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( µε στοιχεία έως 12/2005)
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

Παρεµβάσεις σε 3 επιβατικά-µεταφορικά λιµάνια

•

Βελτιώσεις σε 220 χλµ. βασικών οδών

•

Βελτίωση 115 νοσοκοµειακών και 70 προνοιακών κλινών

•

∆ηµιουργία 85 νέων αιθουσών διδασκαλίας

Άξονας Προτεραιότητας 3:
Η προστασία και βελτίωση του Περιβάλλοντος και των βασικών υποδοµών στα αστικά, ηµι-αστικά
κέντρα και τους τουριστικούς οικισµούς συµβάλλει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και τη
διατήρηση ή/και αύξηση της ελκτικότητάς τους. Στην κατεύθυνση αυτή προωθούνται παρεµβάσεις:
•

Βελτίωσης της προσπελασιµότητας και επίλυσης προβληµάτων κυκλοφορίας.

•

Αντιµετώπισης προβληµάτων ύδρευσης και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

•

Υλοποίησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων για την ανάπλαση αστικών περιοχών που
χρήζουν αναβάθµισης, µε δράσεις βελτίωσης των αστικών υποδοµών, τόνωσης της
επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( µε στοιχεία έως 12/2005)
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

Βελτίωση 20 χλµ. αστικών οδών

•

∆ηµιουργία πεζοδρόµων 7.000 τ.µ.

•

Βελτίωση 60 χλµ. δικτύων ύδρευσης

•

∆ηµιουργία 50 χλµ. αποχετευτικού δικτύου και 5 εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ

•

Υλοποίηση δύο προγραµµάτων ολοκληρωµένης ανάπτυξης του αστικού χώρου
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Άξονας Προτεραιότητας 4:
Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της υπαίθρου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη χωρική
συνοχή και τη διατήρηση σηµαντικού µέρους του δυναµικού της Περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό
προωθούνται παρεµβάσεις:
•

Βελτίωσης βασικών υποδοµών στους τοµείς της προσπελασιµότητας και του περιβάλλοντος
της υπαίθρου.

•

Προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, µέσω δράσεων για την
προστασία των οικοσυστηµάτων και του δασικού δυναµικού.

•

Βελτίωσης των υποδοµών του πρωτογενή τοµέα και ειδικότερα της αγροτικής οδοποιίας, των
αρδευτικών δικτύων και των αλιευτικών καταφυγίων.

•

Εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε σκοπό τη µείωση του κόστους
παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας.

•

Ολοκληρωµένης ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου µε χαρακτηριστικά αποµόνωσης και
αναξιοποίητου δυναµισµού, µέσω δράσεων βελτίωσης των υποδοµών και ενίσχυσης της
παραγωγικής τους διαφοροποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( µε στοιχεία έως 12/2005)
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

∆ασική οδοποιία 40 χλµ.

•

Αγροτική οδοποιία 220 χλµ.

•

Ενισχύσεις σε ικανό αριθµό σχεδίων βελτίωσης (άνω των 200)

•

Αρδευτικά δίκτυα 20 χλµ. και

•

∆ύο αλιευτικά καταφύγια

Άξονας Προτεραιότητας 5:
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η προώθηση µιας
αγοράς εργασίας ανοικτής σε όλους, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Για το
σκοπό αυτό προωθούνται παρεµβάσεις:
•

Πρόληψης και καταπολέµησης της ανεργίας, µέσω

δράσεων κατάρτισης ανέργων και

εργαζοµένων, µε ιδιαίτερη έµφαση στις κατηγορίες των γυναικών και των νέων.
•

Εξασφάλισης ίσων ευκαιριών πρόσβασης και ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας,
µέσω της υποστήριξης και της παροχής κοινωνικής µέριµνας σε εξαρτώµενες οµάδες του
πληθυσµού.

•

Ολοκληρωµένου χαρακτήρα µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης στο πλαίσιο
τοπικών πρωτοβουλιών.

•

Ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο ολοκληρωµένων προγραµµάτων
ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

Επαγγελµατική κατάρτιση άνω των 3.000 ατόµων
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•

Επιχορήγηση της δηµιουργίας 400 θέσεων απασχόλησης περίπου

•

Ενίσχυση της λειτουργίας 50 δοµών υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού

•

Υλοποίηση ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης αγροτικής ανάπτυξης

Άξονας Προτεραιότητας 6:
Η προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών των µικρών νησιών της
Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε την λελογισµένη ανάπτυξή τους απαιτούν µια ιδιαίτερη πολιτική
παρέµβαση µε γνώµονα τη µείωση της περιφερειακότητας και την παραµονή του πληθυσµού. Στο
πλαίσιο αυτό προωθούνται παρεµβάσεις:
•

Βελτίωσης της προσβασιµότητας από και προς τα νησιά αυτά και στο εσωτερικό τους, µε
οδικά και λιµενικά έργα.

•

Επίλυσης προβληµάτων ύδρευσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

•

Ενίσχυσης των υποδοµών θαλάσσιου τουρισµού και αλιείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Άξονα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ( µε στοιχεία έως 12/2005)
µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
•

∆ιαµόρφωση 16 χλµ. οδικού δικτύου

•

Κατασκευή 6 µικρών λιµανιών

•

Βελτίωση 18 χλµ. δικτύου ύδρευσης

Η εµπειρία από την έως σήµερα υλοποίηση του Προγράµµατος µε βάση και τις εκθέσεις αξιολόγησης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2000-2006, κατέδειξε σειρά προβληµάτων και δυσχερειών, όπως:
•

Σηµαντική οργανωτική αδυναµία των πολλών Τελικών ∆ικαιούχων να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις και το πλαίσιο του Προγράµµατος µε συνέπεια την καθυστέρηση της υλοποίησης
των δράσεων.

•

Η δυσκολία στην υλοποίηση καινοτόµων δράσεων σχετιζόµενων µε την έρευνα, τεχνολογία,
ΚτΠ κλπ, κυρίως λόγω µη ύπαρξης προγενέστερης εµπειρίας στους Τελικούς ∆ικαιούχους.

•

Η δυσκολία στην υλοποίηση δράσεων που έχουν ως προαπαιτούµενο τη συνεργασία
περισσότερων του ενός φορέων στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου,
όπως στην περίπτωση της εφαρµογής Ολοκληρωµένων Σχεδίων τα οποία εισήγαγαν µια νέα
για τους Φορείς αντίληψη σχεδιασµού και υλοποίησης.

•

Σηµαντική γραφειοκρατία ως προϋπόθεση για την υλοποίηση ορισµένων δράσεων (π.χ.
ενισχύσεις ΜΜΕ µέσω Κανονισµού 70), παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη στη συνέχεια
για την απλούστευση των διαδικασιών.

•

Αµφισβητούµενη αποτελεσµατικότητα ορισµένων δράσεων όσον αφορά την επίλυση
συγκεκριµένων προβληµάτων ( π.χ. δράσεις ΕΚΤ για την καταπολέµηση της ανεργίας, την
ένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας κλπ, ή δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ που δεν
συνέβαλαν στο βαθµό που θα έπρεπε στην πραγµατική αναβάθµιση των αντίστοιχων
κλάδων) και ανάγκη για περισσότερο στοχευµένες πολιτικές.
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SWOT ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Σύµφωνα µε την ανάλυση που προηγήθηκε, ταξινοµούνται σε σύνοψη κατ’ αναλογία µε τα
τεταρτηµόρια της ανάλυσης SWOT, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τα οποία προσδιορίζουν τις κύριες
συνιστώσες της αναπτυξιακής της διαδικασίας κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013
(Πίνακας 1-21).
Πίνακας 1-21: SWOT Ανάλυση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ισχυρά σηµεία
•
•
•
•
•
•
•

Η κεντρική γεωγραφική θέση της
Περιφέρειας στον άξονα Αδριατικής –
Ιονίου.
Ο ισχυρός, προωθητικός και διεθνώς
αναγνωρίσιµος τοµέας του τουρισµού
Σηµαντικές λιµενικές υποδοµές για τη
διασύνδεση των νησιών.
Σχετική ποσοτική επάρκεια σε σύγκριση
µε τον εθνικό µέσο όρο, σε βασικές
υποδοµές
Σηµαντικά περιβαλλοντικά και πολιτισµικά
αποθέµατα –πόροι
Λειτουργία Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος –
εν δυνάµει πόλου
Ο αναπτυγµένος τουριστικός τοµέας που
συµβάλλει στη δηµιουργία-συντήρηση
θέσεων εργασίας.

Ευκαιρίες
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο Χάρτης για τις ΜΜΕ στα πλαίσια των
αποφάσεων του Ε.Σ. στη Λισσαβόνα.
Αξιοποίηση
δυναµικών
αστικών
–
τουριστικών κέντρων
Η εµβάθυνση της ευρω-µεσογειακής
συνεργασίας
σε
θέµατα
αειφόρου
τουρισµού
∆ιεθνώς αυξηµένη ζήτηση για τοπικά
προϊόντα ποιότητας και εναλλακτικό
τουρισµό,
Η υλοποίηση σηµαντικού µεγέθους
µεταφορικών
έργων
σε
γειτονικές
περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας
Η δηµιουργία του άξονα θαλάσσιων
µεταφορών Αδριατικής-Ιονίου (έως την
Κύπρο)
Η
ευρωπαϊκή
στρατηγική
του
Γκέτεµποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη».
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ΚτΠ και
αποτελεσµάτων
έρευνας
για
την
αντιµετώπιση διαφόρων προβληµάτων

Αδυναµίες
•

Μικρό µέγεθος «εσωτερικής» αγοράς για
τις πέραν του τουρισµού οικονοµικές
δραστηριότητες.
• Εξάντληση ορίων µαζικού τουρισµού
• Επιβάρυνση τελικού κόστους προϊόντων
λόγω αυξηµένου µεταφορικού κόστους.
• Ποιοτικές κυρίως ελλείψεις σε βασικές
τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές.
• Προβληµατική από πλευράς χρόνου και
κόστους
ακτοπλοϊκή
και
χερσαία
«εσωτερική» συγκοινωνιακή σύνδεση.
• Αυξηµένα προβλήµατα κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων αστικών κέντρων
• Οι γενικότερες συνθήκες αποµόνωσης που
απορρέουν από τη νησιωτική δοµή της ΠΙΝ
• Τα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. αντιµετωπίζουν
σε υπερθετικό βαθµό τα προβλήµατα από
τη νησιωτικότητα .
• Σηµαντική
υστέρηση
του
επιπέδου
εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσµού σε
σχέση µε το εθνικό πρότυπο,
• Η εποχικότητα της αγοράς εργασίας
δηµιουργεί εποχιακά αυξηµένη ανεργία.
Απειλές
•

•
•
•
•
•
•

Η
διεθνής
ανταγωνιστικότητα
του
τουριστικού προϊόντος
στηρίζεται στις
χαµηλές τιµές και στο µαζικό του
χαρακτήρα.
Υπερβολική εξειδίκευση της παραγωγικής
βάσης στον τριτογενή τοµέα
Σηµαντική εξάρτηση τουρισµού από δύο
ευρωπαϊκές χώρες.
Πληθυσµιακή εκροή, ιδιαίτερα στα Μικρά
Νησιά και την ενδοχώρα της ΠΙΝ.
Άσκηση σηµαντικών πιέσεων στο φυσικό
και οικιστικό περιβάλλον
Αυξανόµενη
εισροή
οικονοµικών
µεταναστών και κίνδυνος µεγέθυνσης του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Αυξητικές τάσεις της ανεργίας κατά τα
τελευταία 10-15 χρόνια.
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•
•

∆υνατότητες
που
προσφέρουν
οι
πολιτικές της Ε.Ε. για την αναβάθµιση του
ανθρώπινου δυναµικού.
Η διάρθρωση της τοπικής οικονοµίας
δηµιουργεί υπό προϋποθέσεις ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για τη διατήρηση και
αύξηση των θέσεων εργασίας
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2007-2013
2.1 Αναπτυξιακό όραµα και στρατηγική
2.1.1

Συνοπτική

και

συνθετική

αποτύπωση

της

φυσιογνωµίας

της

περιοχής

προγραµµατισµού
Η χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων αποτελεί µία από τις πέντε νέες
χωρικές ενότητες, οι οποίες δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών αναµόρφωσης του πλαισίου
διαχείρισης της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Η χωρική ενότητα περιλαµβάνει τρεις
Περιφέρειες που ανήκουν στον Αµιγή στόχο 1 παρουσιάζουν δηλαδή και οι τρείς ΑΕΠ µικρότερο του
75% του µέσου κοινοτικού όρου.
Για να διαρθρωθεί η στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο
καλύπτει την περιοχή προγραµµατισµού των τριών Περιφερειών είναι απαραίτητο να αποτιµηθεί
συνθετικά και συνοπτικά για την χωρική ενότητα η αναπτυξιακή συγκυρία, η επίδοση και η
ανταγωνιστικότητα της. Η Ενότητα 1 του παρόντος παρουσίασε ενδελεχώς την υφιστάµενη
κατάσταση στις τρεις διοικητικές Περιφέρειες που απαρτίζουν την περιοχή προγραµµατισµού τόσο σε
επίπεδο κατά Περιφέρεια όσο και συνθετικά για την χωρική ενότητα.
Ως προς τις αναπτυξιακές τους επιδόσεις οι τρείς Περιφέρειες της χωρικής ενότητας παρουσιάζουν
διαφοροποιήσεις, οι οποίες συνδέονται µε διάφορους παράγοντες αλλά µοιράζονται και κοινά σηµεία.
Ειδικότερα :
i.

Η περιοχή προγραµµατισµού περιλαµβάνει δύο σχετικά µεγάλες από πλευράς γεωγραφικής
έκτασης, πληθυσµού και αγοράς Περιφέρειες (Πελοπόννησος και ∆υτική Ελλάδα) και µία
µικρή, νησιωτική και σε απόσταση από το εθνικό κέντρο περιφέρεια (Ιόνια Νησιά). Στην
περιοχή προγραµµατισµού κατοικεί το 14% του πληθυσµού της χώρας, αλλά µε ανισότητα
κατανοµής του πληθυσµού στο χώρο (216.000 κατοίκους στα Ιόνια Νησιά, 638.942 κατοίκους
στην Πελοπόννησο και 728.000 κατοίκους στην ∆υτική Ελλάδα). Η χωρική ενότητα συµβάλλει
στο 12% του εθνικού ΑΕΠ καταλαµβάνοντας ωστόσο την τελευταία θέση µεταξύ των λοιπών
τεσσάρων χωρικών ενοτήτων µε όρους κατά κεφαλήν προϊόντος.

ii. Η ιστορική εξέλιξη των ετών 1995-2003, οπότε και αυξήθηκε σηµαντικά το επίπεδο σύγκλισης
της ελληνικής οικονοµίας, επέφερε διαφορετικό ρυθµό σύγκλισης στις τρεις συνιστώσες
διοικητικές Περιφέρειες. Η Πελοπόννησος εµφάνισε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (>1.5%
ετησίως), τα Ιόνια Νησιά χαµηλούς ρυθµούς (µεταξύ 0.5% και 1% ετησίως) και η ∆υτική
Ελλάδα παρέµεινε µάλλον στάσιµη (<0.5% ετησίως). Ουσιαστικά η Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας εµφανίζει τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή υστέρηση, ενώ τα Ιόνια Νησιά και η
Πελοπόννησος εµφανίζουν µικτές επιδόσεις.
iii. Η

Πελοπόννησος

αποτελεί

µια

παραδοσιακά

αγροτική

Περιφέρεια,

που

εµφανίζει

συγκέντρωση πληθυσµού κυρίως σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και τάσεις εξόδου από
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αραιοκατοικηµένες προς ενδιάµεσες ή πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Τα Ιόνια Νησιά είναι
νησιωτική,

τουριστική περιφέρεια µε κυρίαρχο χαρακτήρα αραιοκατοικηµένης ζώνης και

έντονες τάσεις πληθυσµιακής εξόδου από τις πυκνοκατοικηµένες προς τις πλέον
αραιοκατοικηµένες περιοχές. Η ∆υτική Ελλάδα είναι Περιφέρεια µε µάλλον µη αναγνωρίσιµο
χαρακτήρα µε πυκνοκατοικηµένη ζώνη και σαφείς τάσεις αύξησης της αστικοποίησης.
iv. Η Πελοπόννησος συµβάλλει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% στη διαµόρφωση της
Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) στον πρωτογενή τοµέα όπου παρουσιάζει
σηµαντικά ποσοστά εξειδίκευσης. Η Πελοπόννησος ωστόσο εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλή
συµµετοχή (>30%) του δευτερογενή τοµέα στην περιφερειακή ΑΠΑ (λόγω ιδιαίτερων
συγκεντρώσεων υπερτοπικών δραστηριοτήτων, χωρίς την ανάλογη διάχυση αναπτυξιακών
αποστελεσµάτων στην Περιφέρεια) και πολύ υψηλή συµµετοχή (> 55%) του τριτογενή τοµέα
στην περιφερειακή ΑΠΑ . Η ∆υτική Ελλάδα έχει µικρότερη του 10% συµµετοχή στην εθνική
ΑΠΑ του πρωτογενή τοµέα, αλλά µάλλον σηµαντικά ποσοστά εξειδίκευσης του πρωτογενή
τοµέα στην περιφερειακή ΑΠΑ (της τάξης του 13%). Μικρή εντούτοις είναι η συµµετοχή της
∆υτικής Ελλάδας στη διαµόρφωση της εθνικής ΑΠΑ του δευτερογενή τοµέα (17%), αλλά
σηµαντικά µεγάλη (71%) εκείνη του τριτογενή τοµέα. Τα Ιόνια Νησιά έχουν µικρή συµµετοχή
του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα στην περιφερειακή ΑΠΑ, αλλά πολύ µεγάλη του
τριτογενή (66%). Κατά συνέπεια, ο τριτογενής τοµέας αποτελεί τον κυρίαρχο τοµέα
παραγωγής

σε ολόκληρη τη χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων

Νήσων σύµφωνα και µε τις τάσεις στην εθνική και παγκόσµια οικονοµία.
v. Αναφορικά µε τον τοµέα της απασχόλησης τα ποσοστά είναι άνω του 60% για τα Ιόνια Νησιά
και την Πελοπόννησο και κάτω του 60% για τη ∆υτική Ελλάδα. Για την τελευταία η χαµηλή
απασχόληση (προτελευταία σε όλες τις ελληνικές Περιφέρειες) σχετίζεται µε το χαµηλό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ δηλ. εκφράζει την αδυναµία απασχόλησης ικανού αριθµού ατόµων σε
παραγωγικές δραστηριότητες. Η ∆υτική Ελλάδα επιπλέον εµφανίζει υψηλό ποσοστό ανεργίας
και δεδοµένου ότι η φτώχεια είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανεργία, αυτή η Περιφέρεια
εµφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσµού που απειλείται από φτώχεια. Τα Ιόνια
Νησιά επίσης εµφανίζουν υψηλό ποσοστό ανεργίας, αλλά πολύ χαµηλό ποσοστό
µακροχρόνιας ανεργίας που αποδίδεται στη µεγάλη συµµετοχή τους στο εθνικό τουριστικό
προϊόν (αντίστοιχη εικόνα εµφανίζουν και άλλες νησιωτικές Περιφέρειες). Η Πελοπόννησος
εµφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις απασχόλησης στην χωρική ενότητα δηλ. µεγαλύτερη
αναλογία ενεργού πληθυσµού στο σύνολο, υψηλό ποσοστό απασχόλησης τόσο στο σύνολο
των εργαζοµένων όσο και στις ειδικές κατηγορίες και σχετικά χαµηλή ανεργία δηλ. είναι η
Περιφέρεια που προσεγγίζει περισσότερο την αναθεωρηµένη στοχοθεσία της στρατηγικής της
Λισσαβόνας λαµβάνοντας όµως υπόψη τον γεωργικό χαρακτήρα στον οποίο συµµετέχουν
υψηλά ποσοστά εργατικού δυναµικού, µε χαρακτηριστικό την υποαπασχόληση.
vi. Μεταβολές των ποσοστών απασχόλησης (µεταξύ 2001 και 2004) καταδεικνύουν για τα Ιόνια
Νησιά και τη ∆υτική Ελλάδα ότι η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας είναι αποσυνδεδεµένη από
την αύξηση (έστω και στοιχειώδη) του ποσοστού απασχόλησης δηλ. η δηµιουργία
απασχόλησης δεν επαρκεί να καλύψει την αυξηµένη ζήτηση εργασίας από ανέργους. Η
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Πελοπόννησος και η ∆υτική Ελλάδα εµφανίζουν σχετικά µεγάλη εξάρτηση απασχόλησης από
τον πρωτογενή τοµέα, ενώ τα Ιόνια Νησιά εξειδικεύονται στον τριτογενή τοµέα µε όρους
απασχόλησης. Ειδικότερα η Πελοπόννησος εµφανίζει παραδοσιακή εξειδίκευση στον
πρωτογενή τοµέα µε τάσεις µείωσης του πρωτογενή προς όφελος του τριτογενή τοµέα. Η
∆υτική Ελλάδα επίσης έχει σηµαντική εξειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα µε τάσεις µεγάλης
µείωσης του και µετακίνησης κυρίως στον τριτογενή και σε πολύ µικρότερο βαθµό στον
δευτερογενή. Τα Ιόνια Νησιά έχουν τα 2/3 της απασχόλησης στον τριτογενή και ισοκατανοµή
στους άλλους δύο τοµείς.
2.1.2 Το αναπτυξιακό όραµα / Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος
Τα προαναφερθέντα συνοπτικά, συγκριτικά χαρακτηριστικά της χωρικής ενότητας τεκµηριώνουν την
ανάγκη άρθρωσης µιας αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της Πολιτικής της Συνοχής και της
Στρατηγικής της Λισαβόνας (ΣτΛ), η οποία θα συµβάλλει στη µεγέθυνση της οικονοµίας στην περιοχή
προγραµµατισµού και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της χωρικής ενότητας είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η
αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραµµατισµού µε γνώµονα την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος θα πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή των τριών αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της περιοχής προγραµµατισµού και
προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος:
•

Ελκυστικότητα της περιοχής προγραµµατισµού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης

•

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας στην περιοχή προγραµµατισµού

•

Άµβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων

Η εξειδίκευση των τριών αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων στις επιµέρους ανά Περιφέρεια

αναπτυξιακές προτεραιότητες παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα 2-1.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες θα χρηµατοδοτηθούν τουλάχιστον από τρεις κατηγορίες κονδυλίων,
ήτοι:
•

Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Ιονίων Νήσων, 2007-2013, το οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί µόνο από το ΕΤΠΑ, µε δεδοµένο
το µονοταµειακό χαρακτήρα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της νέας Προγραµµατικής
Περιόδου.

•

Από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία
και τα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι:
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-

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

-

Ταµείο Συνοχής (Τ.Σ.)

-

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

-

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

-

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)

1. Από αµιγώς εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης, 20072013.
Πίνακας 2-1 : Αναπτυξιακές προτεραιότητες της χωρικής ενότητας ∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ελκυστικότητα της
περιοχής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Επένδυση στον παραγωγικό

προγραµµατισµού ως

τοµέα της οικονοµίας στην

τόπου επενδύσεων,

περιοχή προγραµµατισµού

εργασίας και διαβίωσης

ελκυστικότητας της

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Περιφέρειας

Ανάπτυξη των υποδοµών
,των υπηρεσιών, των
δικτύων και δηµιουργία

∆υτική Ελλάδα

Ιόνια Νησιά

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

αξόνων ανάπτυξης

ενδοπεριφερειακών και
διαπεριφερειακών
ανισοτήτων
Άµβλυνση

Αύξηση της
Πελοπόννησος

Άµβλυνση

ενδοπεριφερειακών/τοπι
κών - χωρικών
ανισοτήτων

Ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της Περιφέρειας
και ανάδειξη των δυναµικών
κλάδων µε έµφαση στην
Καινοτοµία και Νέα Τεχνολογία

Ολοκληρωµένη
ανάπτυξη της υπαίθρου
και δηµιουργία Τοπικών
Παραγωγικών
Συστηµάτων
Ολοκληρωµένη Βιώσιµη
Αστική Ανάπτυξη

Βελτίωση της ποιότητας
ζωής και διαφύλαξη του

∆ιαφοροποίηση και ποιοτική

Βελτίωση της γενικής

αναβάθµιση του παραγωγικού

προσπελασιµότητας για

συστήµατος για την ενίσχυση

την ενίσχυση της

της Περιφερειακής

περιφερειακής συνοχής

Ανταγωνιστικότητας

και ανταγωνιστικότητας
Προώθηση της

περιβαλλοντικού πόρου

«πολικής» και

για την τόνωση της
περιφερειακής

Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου

ελκυστικότητας

στον ευρύτερο χώρο
Αδριατικής & Ιονίου για την
εδραίωση της κεντρικότητας

«ενδογενούς» τοπικής
ανάπτυξης για την
ενίσχυση του
δυναµισµού και τη
βελτίωση της χωρικής
συνοχής της
Περιφέρειας
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2.2 Η αναπτυξιακή στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Οι δράσεις του ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων συστηµατοποιούνται σε τρεις
Γενικούς Στόχους προκειµένου να επιτευχθεί η συνέργια τόσο µεταξύ τους όσο µε τις παρεµβάσεις
άλλων προγραµµάτων και να εξυπηρετηθεί ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του προγράµµατος.
Γενικός Στόχος 1:

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηµατικότητας
Γενικός Στόχος 3:

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Οι τρεις γενικοί στόχοι θα υποστηρίζονται από δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής.
Οι ανωτέρω αναφερόµενοι Γενικοί Στόχοι αντιστοιχίζονται µε τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε Π. Ο
κάθε Γενικός Στόχος εξειδικεύεται στη συνέχεια σε ειδικούς στόχους. Επισηµαίνεται ότι για τη
διαµόρφωση της στρατηγικής του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των ex ante αξιολογητών
καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
∆ιεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων
της, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η
αύξηση της παραγωγικότητας για την
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
της περιοχής προγραµµατισµού µε γνώµονα
την αειφόρο ανάπτυξη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1
Ανάπτυξη και
Εκσυγχρονισµός Υποδοµών
Προσπελασιµότητας

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΑΠ 3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2
Ψηφιακή Σύγκλιση µε την
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής &
Επικοινωνιών και Τόνωση
της Επιχειρηµατικότητας

ΑΠ 4

ΑΠ 5

ΑΠ 6

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3
Αειφόρος Ανάπτυξη και
Ποιότητα Ζωής

ΑΠ 7

ΑΠ 8

ΑΠ 9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Σχήµα 2-1: ∆ενδρόγραµµα στοχοθεσίας ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιόνιων
Νησιών
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•

Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας

Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι:
•

η αναβάθµιση και συµπλήρωση των περιφερειακών µεταφορικών υποδοµών τοπικής
εµβέλειας

•

η δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας και συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στην
περιοχή προγραµµατισµού.

•

Η υποστήριξη υποδοµών λιµενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας. Προβλέπεται η
δυνατότητα χρηµατοδότησης υποδοµών αλιείας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια) σε εκείνες τις
περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας).

Η αναβάθµιση και συµπλήρωση των µεταφορικών υποδοµών, µε σχετικές διαφοροποιήσεις ανά
διοικητική Περιφέρεια, εστιάζονται :
-

στη συµπλήρωση του οδικού δικτύου της χωρικής ενότητας µε προτεραιότητα στις
περιφερειακές/τοπικές οδούς και τις εθνικές οδούς. Η συµπλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού
∆ικτύου της χωρικής ενότητας θα γίνει µε παρεµβάσεις στην περιοχή προγραµµατισµού από
τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα.

-

στον εκσυγχρονισµό των οδικών και σιδηροδροµικών υποδοµών, των λιµανιών και των
αεροδροµίων στην περιοχή προγραµµατισµού µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών.

Η εξειδίκευση του γενικού στόχου ανά τοµέα παρέµβασης περιλαµβάνει:
-

Οδικές Μεταφορές- Οδικό δίκτυο.

-

Σιδηροδροµικές Μεταφορές.

-

Θαλάσσιες Μεταφορές.

-

Αεροπορικές Μεταφορές.

Ο Γενικός Στόχος 1 συµβάλλει στην ΚΣΚΓ (1.1.1) «Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών
µεταφορών» καθώς και στην ΟΚΓ (14): Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον
και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων και
(16) «Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». Επίσης ο στόχος 1 έχει συνάφεια µε το γενικό στόχο (2) «Η
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας» και (13) «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» του ΕΣΠΑ, και
εξυπηρετεί την «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή – Βελτίωση της προσβασιµότητας και σύνδεση
της Περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα µέσω της αναβάθµισης των µεταφορικών υποδοµών»
του ΕΠΜ.
•

Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηµατικότητας

Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι:
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•

Η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και υιοθέτηση καινοτόµων
πρακτικών και αντιλήψεων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, διείσδυση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και στους φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης

•

Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την ίδρυση νέων και την ενίσχυση
υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, την
προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού, την ενσωµάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την
επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της
παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, τη σύνδεση επιχειρηµατικότητας και
καινοτοµίας και τον προσανατολισµό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και των νέων
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξία.

•

Ο εµπλουτισµός παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής
συνοχής µε την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και την
ανάδειξη των δυναµικών κλάδων.

•

Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων

Επισηµαίνεται ότι το αναπτυξιακό πλαίσιο για την ψηφιακή σύγκλιση στην περιοχή προγραµµατισµού
είναι σύµφωνη µε την εθνική «Ψηφιακή Στρατηγική» για την περίοδο έως το 2013 που αντιµετωπίζει
µε ολοκληρωµένο τρόπο τις παρεµβάσεις για την πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σε
όλο το εύρος της οικονοµίας και της κοινωνίας, λειτουργεί δε σε µεγάλο βαθµό συµπληρωµατικά µε το
ΤΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Οι παραπάνω ειδικοί στόχοι αποκτούν διαφορετική βαρύτητα για κάθε διοικητική Περιφέρεια ανάλογα
µε τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τριών Περιφερειών, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες
παρεµβάσες σε αυτές, από τα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013.
Ο Γενικός Στόχος 2 συµβάλλει στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη
Συνοχή (ΚΣΚΓ) (1.2.1) «Αύξηση και καλύτερη επικέντρωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ», (1.2.2)
«∆ιευκόλυνση της Καινοτοµίας και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας» και 1.2.3 «Προώθηση της
Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους». Επιπλέον ο γενικός στόχος 2 παρουσιάζει συνάφεια µε τις
ΟΚΓ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (7) «Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στον τοµέα
της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
Χώρου της Γνώσης», (8) «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας», (9) «διευκόλυνση της διάδοσης και της
πραγµατικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οικοδόµηση µιας
Κοινωνίας της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», (10) «Προώθηση Επιχειρηµατικού Πολιτισµού και
δηµιουργία ενθαρρυντικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ», (11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των
πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης,
(14) «δηµιουργία ελκυστικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος

και ενθάρρυνση της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων» και (15) Να προωθηθεί µια
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περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Ο γενικός στόχος 2 συνδέεται µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ (1) «Η αύξηση της εξωστρέφειας
και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», (2) «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η
αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», (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», (6) «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής
δραστηριότητας», (8) «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», (9) «Προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης» και (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».
Τέλος ο γενικός στόχος 2 υπηρετεί τις προτεραιότητες (3) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές
προϊόντων» και (4) «Κοινωνία της γνώσης» του ΕΠΜ.
•

Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Ειδικοί Στόχοι αυτού του Γενικού Στόχου είναι:
•

Η βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.

•

Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου

•

Η άρση της αποµόνωσης και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε υλοποίηση
παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, καθώς
και η βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών οµάδων

•

Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών (εκπαίδευσης και υγείαςπρόνοιας) και βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

•

Η αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών υποδοµών και η
προβολή της χωρικής ενότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

•

Η µείωση της ανεργίας και προώθηση της ισότητας των φύλων

Ο Γενικός Στόχος 3 συµβάλλει στις ΚΣΚΓ (1.1.2) «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη», (1.2) «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο
την ανάπτυξη», (1.3.1) «Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας», (2.1) «Η συµβολή των πόλεων στην
ανάπτυξη και στην απασχόληση», (2.3) – (2.6) «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή
συνεργασία», (1.3.3) «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της
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εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» και (1.3.5) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων (κάλυψη των
κενών σε θέµατα υποδοµών υγείας)».
Ο Γενικός Στόχος 3 έχει συνάφεια µε τις ΟΚΓ (9) «διευκόλυνση της διάδοσης και της πραγµατικής
χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της
Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», (11) «ενθάρρυνση της βιώσιµης χρήσης των πόρων και
ενίσχυση των

συνεργειών µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», (13)

«εξασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός της Ευρώπης και να προσκόµιση
οφελών από την παγκοσµιοποίηση», (14) «επέκταση και βελτίωση των ευρωπαϊκών υποδοµών και
ολοκλήρωση των συµφωνηθέντων διασυνοριακών έργων προτεραιότητας», (15) «προώθηση µίας
περισσότερο επιχειρηµατικής νοοτροπίας και δηµιουργία περιβάλλοντος που να στηρίζει τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», (16) «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές
και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας», (18) «προώθηση της
προσέγγισης της εργασίας βασιζόµενης στον κύκλο ζωής», (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 άεργων»
Ο γενικός στόχος 3 συνδέεται µε

τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ (2) «Η ανάπτυξη της

επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας», (3) «Η διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος της χώρας», (4) «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», (8)
«∆ιευκόλυνση 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)

«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)», (15) «Η
αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος», (16) «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής
πολιτικής», (17) «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας.»,
Τέλος ο γενικός στόχος 3 υπηρετεί τις δράσεις του ΕΠΜ (3) «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη», (4)
«Κοινωνία της Γνώσης», (6) «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη» και (7) «Περιφερειακή και
Κοινωνική Συνοχή».
Επισηµαίνεται ότι η στρατηγική στον τοµέα περιβάλλοντος της Χωρικής Ενότητας, όπως προβλέπεται
από τους επιµέρους ΠΕΣ∆Α των τριών Περιφερειών που συνθέτουν τη Χωρική Ενότητα, θα ενισχυθεί,
από κοινού, τόσο από το Τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), όσο και
από το Περιφερειακό Πρόγραµµα της Χωρικής Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων 2007-2013. Όσον αφορά δε στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που κατά κύριο λόγο θα
αντιµετωπισθεί από το Περιφερειακό Πρόγραµµα, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη
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διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στόχος είναι στον ορίζοντα
της 4ης προγραµµατικής περιόδου, η σηµαντική µείωση της εξάρτησης της χώρας από τη µονοµερή
επιλογή της τελικής διάθεσης σύµµεικτων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η επίτευξη των στόχων,
που έχουν τεθεί για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος στερεών αποβλήτων από την
υγειονοµική ταφή. Οι ΧΥΤΑ, που είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητοι να δηµιουργηθούν, όπως
προβλέπεται και από τους ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ µε
παράλληλη σηµαντική επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους».
Η στρατηγική για το φυσικό περιβάλλον είναι σε αρµονία µε το πλαίσιο πολιτικής που έχει τεθεί από
την Ευρωπαϊκή Ενωση για τον τοµέα.
2.2.1 Ιεράρχηση γενικών στόχων
Στη χωρική ενότητα δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) ύψους 914 Μ€. Η ιεράρχηση
των γενικών στόχων καταδεικνύεται από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα των γενικών στόχων ανά
Περιφέρεια και συνολικά στην περιοχή προγραµµατισµού (πρβλ. Πίνακα 2-2), λαµβάνοντας υπόψη
και τις προγραµµατιζόµενες παρεµβάσεις για κάθε Περιφέρεια και κατ΄ ακολουθία για το σύνολο της
χωρικής ενότητας, από τα αντίστοιχα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013,
αλλά και από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
•

Η σηµαντικότητα των γενικών στόχων είναι ίδια τόσο για το σύνολο της χωρικής ενότητας όσο
και για κάθε µία από τις διοικητικές Περιφέρειες

•

Κυρίαρχος αναδεικνύεται ο γενικός στόχος 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», όπου
δεσµεύεται συνολικά το 62% της κοινοτικής συνδροµής. Ο γενικός στόχος 3 είναι και για τις
τρεις Περιφέρειες κυρίαρχος. Τη µεγαλύτερη βαρύτητα (68% επί της κοινοτικής συνδροµής)
εµφανίζει στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, που αποδίδεται κυρίως στις αυξηµένες δεσµεύσεις
για δράσεις τουρισµού που συνάδουν µε τη στρατηγική της συγκεκριµένης Περιφέρειας, ώστε
να καταστεί η τελευταία ένας διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης.

•

Ακολουθεί σε σηµαντικότητα ο γενικός στόχος 1 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των
υποδοµών προσπελασιµότητας», ο οποίος δεσµεύει το 25% της συνολικής κοινοτικής
συνδροµής. Ο γενικός στόχος 1 είναι και για τις τρεις Περιφέρειες δεύτερος σε σηµαντικότητα
κυµαινόµενος από 30% χρηµατοδοτική βαρύτητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου έως 19%
για την περιφέρεια Ιονίων Νησιών.

•

Ο γενικός στόχος 2 «Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών και η τόνωση της επιχειρηµατικότητας», δεσµεύει το 12% της κοινοτικής
συνδροµής δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος των δράσεων Ψηφιακής σύγκλισης και
επιχειρηµατικότητας, θα καλυφθεί από τα αντίστοιχα τοµεακά προγράµµατα. Ο γενικός
στόχος 2 εµφανίζει τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα (15% της κοινοτικής συνδροµής) στην
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας που αποδίδεται κύρια στην παρουσία του Πανεπιστηµίου
Πατρών, του Περιφερειακού Κόµβου Καινοτοµίας και των ερευνητικών ινστιτούτων, ενώ στις
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δύο άλλες Περιφέρειες προγραµµατίζονται σηµαντικές παρεµβάσεις από τα αντίστοιχα
τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα.
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Πίνακας 2-2: Σηµαντικότητα των γενικών στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής
Ποσά σε €

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1

2

ΓΣ1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
&
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΣ2

ΓΣ3

ΓΣ4

∆ΥΤΙΚΗΣ

Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆Α,
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ε.Π.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ε.Π.
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 1
%
3
5=3/Σ3

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 1
%
6
8=6/Σ6

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 1
%
9
11=9/Σ9

ΣΤΟΧΟΣ 1
12=3+6+9

Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
%
14=12/Σ12

ΤΩΝ
93.000.000

30%

87.100.000

24%

46.050.000

19%

226.150.000

25%

Μεταφορές

93.000.000

30%

87.100.000

24%

46.050.000

19%

226.150.000

25%

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΠΕ & ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

26.000.000

8%

51.850.000

15%

29.200.000

12%

107.050.000

12%

Κοινωνία της πληροφορίας

4.000.000

1%

3.000.000

1%

5.090.000

2%

12.090.000

2%

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και
επιχειρηµατικότητα

22.000.000

7%

48.850.000

14%

24.110.000

10%

94.960.000

10%

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

190.000.000

61%

212.870.000

59%

163.450.000

68%

566.320.000

62%

Πολιτισµός

25.000.000

8%

9.770.000

3%

19.200.000

8%

53.970.000

6%

Επένδυση σε κοινωνικές υποδοµές

80.400.000

26%

110.340.817

30%

70.400.000

29%

261.140.817

28%

Τουρισµός

4.200.000

1%

6.780.000

2%

14.250.000

6%

25.230.000

3%

Αστική και Αγροτική αναγέννηση

24.000.000

8%

35.229.183

10%

27.850.000

12%

87.079.183

10%

Περιβαλλοντική Προστασία και πρόληψη κινδύνων

56.400.000

18%

50.750.000

14%

31.750.000

13%

138.900.000

15%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.000.000

1%

7.180.000

2%

3.300.000

1%

14.480.000

1%

Τεχνική Βοήθεια

4.000.000
313.000.000

1%
100%

7.180.000
359.000.000

2%
100%

3.300.000
242.000.000

1%
100%

14.480.000
914.000.000

1%
100%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ
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2.3 Εξειδίκευση της στρατηγικής στις Περιφέρειες
Το αναπτυξιακό όραµα εξειδικεύεται σε επιµέρους στρατηγικές κατευθύνσεις και ειδικούς στόχους,
που προσιδιάζουν προς τα επιµέρους χαρακτηριστικά κάθε µίας από τις τρεις συνιστώσες διοικητικές
Περιφέρειες.
2.3.1 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος
Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων (γεωγραφική θέση, µεταφορικά έργα µεγάλης εµβέλειας, ύπαρξη Ερευνητικών
Ινστιτούτων, τουριστικοί και πολιτιστικοί πόροι, κλπ.) και στην αντιµετώπιση των αδυναµιών της
Περιφέρειας (χαµηλό κ.κ. ΑΕΠ, χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, διαρθρωτικά προβλήµατα
αγοράς εργασίας, ελλείψεις σε βασικές υποδοµές, κλπ.).
Παράλληλα στοχεύει στην ικανοποίηση των εθνικών (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ) και κοινοτικών κατευθύνσεων (ΣτΛ
ΚΣΚΓ) για την επίτευξη σειράς προκλήσεων και την αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων στην πορεία
προς την οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση.
Υπό το πρίσµα των ως άνω το όραµα για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στην προγραµµατική
περίοδο 2007-2013 είναι:
«η εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης και πραγµατική
σύγκλιση µε τις προηγµένες ελληνικές περιφέρειες µέσω ενίσχυσης της προσπελασιµότητας,
βελτίωσης της επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας µε ταυτόχρονη
διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, “µέσα από την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας».
Το όραµα απαντά σε µεγάλο βαθµό στην αναπτυξιακή υστέρηση της Περιφέρειας, τόσο σε
διαπεριφερειακό, όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής της
Π∆Ε είναι οι κάτωθι:

•

Ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών των δικτύων και δηµιουργία αξόνων
ανάπτυξης. Η κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται στην αναβάθµιση και συµπλήρωση των δικτύων
µεταφορών και των µεταφορικών υπηρεσιών, στη µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς
προσώπων και αγαθών, στη βελτίωση της ασφάλειας και στη βελτίωση του επιπέδου
εξυπηρέτησης που συνδέεται µε τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης, της ασφάλειας των
µετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.

•

Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και ανάδειξη των δυναµικών
κλάδων µε έµφαση στην Καινοτοµία και Νέα Τεχνολογία. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση της
Περιφέρειας εξειδικεύεται στην ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, στη διεύρυνση της επιχειρηµατικής
βάσης και ευρύτερα στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας κυρίως µέσω της διευκόλυνσης
ίδρυσης νέων και εξειδικευµένων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρµοσµένης
έρευνας

και τεχνολογίας, στη

σύνδεση

επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας και στον
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προσανατολισµό των τοπικών παραδοσιακών κλάδων και των νέων επιχειρήσεων σε κλάδους
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Επιπλέον εξειδικεύεται στην ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναµικών κλάδων, στην προώθηση
επενδυτικών σχεδίων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας,
µέσω της µεγαλύτερης χρησιµοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
καθώς και στην διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και
στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

•

Ολοκληρωµένη

ανάπτυξη

της

υπαίθρου

και

δηµιουργία

Τοπικών

Παραγωγικών

Συστηµάτων. Ολοκληρωµένη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση
εστιάζεται στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην
προώθηση του Τουρισµού, την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου,
την άρση της αποµόνωσης και τη µείωση του κοινωνικού ρατσισµού σε συνδυασµό µε τη µείωση
της ανεργίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων
2.3.2 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήµατα της Περιφέρειας Πελοποννήσου τεκµηριώνουν την
ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας στο πλαίσιο της Πολιτικής
Συνοχής, λαµβάνοντας υπόψη όσα προκύπτουν από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, µε στόχο την
είσοδο της Περιφέρειας σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα συµβάλλει στη µεγέθυνση του συνόλου της
οικονοµίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της, έτσι ώστε να οδηγηθεί η
Περιφέρεια στην πραγµατική σύγκλιση µε τις ανεπτυγµένες περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η ν έ α σ υ ν ο λ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή σ τ ό χ ε υ σ η τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς
Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ απαιτεί το κατάλληλο µίγµα Πολιτικής για τη Συνοχή και τη Στρατηγική της
Λισσαβόνας, που θα συµβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης, στη διεύρυνση
της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
στον εξωστρεφή προσανατολισµό της οικονοµίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, µε
παράλληλη άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικο-οικονοµικών ανισοτήτων.
Ως εκ τούτου, Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η
διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας 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.
Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους παρακάτω τρεις
πυλώνες:
α) Ελκυστικότητα για επιχειρηµατική δραστηριότητα και εξωστρέφεια.
β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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γ) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας
και της κοινωνικής συνοχής.
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.
Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων που
αυτός βασίζεται, θα πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν:
• Από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Πελοποννήσου, 2007-2013, το οποίο συγχρηµατοδοτείται µόνο
από το ΕΤΠΑ και το οποίο αποτελεί µέρος του ενιαίου Περιφερεαικού Προγράµµατος της Χωρικής
Ενότητας ∆ΕΠΙΝ.
• Από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία της
Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι:
•

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•

Ταµείο Συνοχής (Τ.Σ.)

•

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)

•

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ)

• Από τα, µε αµιγώς εθνικούς πόρους, χρηµατοδοτούµενα έργα, εντασσόµενα στο Εθνικό
Πρόγραµµα Ανάπτυξης, 2007-2013.
Όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ, βασικός κορµός του Στρατηγικού
Σχεδιασµού

του

συγχρηµατοδοτούµενου

από

το

ΕΤΠΑ

Προγράµµατος

της

Περιφέρειας

Πελοποννήσου, είναι η ανάδειξη και η βιώσιµη αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων,
οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, µε συγκεκριµένα, διεθνούς φήµης και
και πολιτιστικής αξίας, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι πόροι αυτοί, σε συνδυασµό µε τη
γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, αποτελούν στρατηγικής σηµασίας παράγοντα για τη βιώσιµη
ανάπτυξή της, στο πλαίσιο ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου. Στηριζόµενη σε
µεγάλο βαθµό η Περιφέρεια σε αυτό τον παράγοντα, στοχεύει να καταστεί ένας σηµαντικός
τουριστικός και πολιτιστικός πόλος για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής
Μεσογείου, αξιοποιοιώντας όχι µόνο τους πλούσιους και ιδιαίτερης αξίας φυστικούς της πόρους, αλλά
και την ιστορική της παράδοση και κληρονοµιά, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης του σύγχρονου
πολιτισµού.
Για τους λόγους αυτούς, ο πολιτισµός, ως αναπτυξιακή παράµετρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, εστιαζόµενος στις
εξής κατευθύνσεις:
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•

Ανάδειξη και αξιοποίηση των επώνυµων µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων για αύξηση της
επισκεψιµότητας, µε παράλληλη δηµιουργία παρεµφερών / συµπληρωµατικών υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

•

Εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθµιση των υποδοµών και των δραστηριοτήτων
ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του σύγχρονου πολιτισµού.

•

Ανάδειξη του πλούτου του λαϊκού πολιτισµού που προσδιορίζει και τον ιδιαίτερο εθνικό / τοπικό
χαρακτήρα, µε την παράλληλη παραγωγή σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων, διαµορφώνοντας
µια σχέση ανοικτή συνεργασίας µεταξύ πολιτείας, πνευµατικού κόσµου και όλων όσως εργάζονται
για τον πολιτισµό.

•

∆ηµιουργία νέων τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων µε τη σύνδεση της αξιοποίησης των
φυσικών και πολιτιστικώνπόρων µε την τοπική οικονοµία.

Για τη λειτουργία του τουρισµού και του πολιτισµού, ως παράγοντα της βιώσιµης ανάπτυξης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋποθέσεις είναι η προστασία του περιβάλλοντος µε τις ανάλογες
υποδοµές και δραστηριότητες, καθώς και η αναβάθµιση των υποδοµών και υπηρεσιων
προσπελασιµότητας, σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, µε παράλληλη διεύρυνση και αναβάθµιση
των κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών, µε ορθολογική και δίκαιη χωροταξική κατανοµή στο
σύνολο της Περιφέρειας, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών και
αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
Ως εκ τούτου, Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράµµατος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
είναι:
«Η εξασφάλιση της συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και της αναβάθµισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της.»
Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράµµατος και τις δράσεις µε τις οποίες αυτός θα
επιτευχθεί, η Περιφέρεια Πελοποννήσου σκοπεύει να καλύψει κατά ένα σηµαντικό βαθµό τις ανάγκες
των εξής αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων:
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας

•

Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών - χωρικών ανισοτήτων.

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, των τριών αναπτυξιακών πυλώνων / προτεραιοτήτων, για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι παρακάτω

•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου,
ο βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι:
-

Ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση
των οδικών και λιµενικών µεταφορικών υποδοµών
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-

Βελτίωση / ανάδειξη υποδοµών επιπέδου διαβίωσης, µε τη δηµιουργία υποδοµών υγείας,
εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αύξηση της
λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Για την αύξηση της εξωστρέφειας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι:
-

Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στον παραγωγικό
εξοπλισµό, και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της
χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας

-

Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόµενη στην προστασία και αξιοποίηση των
ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, προς την
κατεύθυνση

παροχής

υψηλού

επιπέδου

τουριστικών

υπηρεσιών,

µε

παράλληλη

αποτελεσµατική προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της
Χώρας και στο εξωτερικό.

•

Άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Για την άµβλυνση των
ενδοπεριφερειακών & τοπικών ανισοτήτων οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι:
-

Η ενίσχυση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, µε τη βελτίωση και επέκταση
των οδικών και λιµενικών µεταφορικών υποδοµών.

-

Η εξειδίκευση αυτού του γενικού στόχου, στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας προς την
κατεύθυνση της άµβλυνσης των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων θα αποτυπωθεί µε
την αναφορά επί της σκοπιµότητας, των υποδοµών αυτών, η οδική σύνδεση των εσωτερικών
ζωνών και των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών µε µεγάλους οδικούς άξονες ή / και
λιµάνια, καθώς και µε διοικητικά και παραγωγικά κέντρα.

-

Η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, µε εξειδίκευση σε
ειδικούς στόχους που άπτονται των παρεµβάσεων στης χαµηλής ανάπτυξης περιοχές όπου
σήµερα υφίστανται αναξιοποίητοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και υπάρχει έλλειµµα
κοινωνικών υποδοµών.

-

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στο παραγωγικό
εξοπλισµό και στις λοιπές λειτουργίες των επιχειρήσεων σε σχετικά µικρή κλίµακα και
σύµφωνα µε τα τοπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού ιστού .

Με δεδοµένο ότι, η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί µια οριζόντια πολιτική
της ΕΕ και λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου
11 του ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα της Πελοποννήσου 2007-2013 διασφαλίζει :
-

την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει.

-

καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του.
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Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος στον
τοµέα αυτό πρόκειται να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο,
προκειµένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου και να καθοριστούν συγκεκριµένες
δράσεις για το σκοπό αυτό. Οι δράσεις αυτές θα καθορισθούν µε απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων 2007-2013.
Στο πλαίσιο δε, της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη διαµόρφωση των Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράµµατος λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις της εκ των προτέρων
αξιολόγησης, καθώς και τα συµπεράσµατα και προτάσεις της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης.
2.3.3 Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών
Για την Περιφέρεια των Ιόνιων Νησιών, η αναπτυξιακή στρατηγική, καθώς και οι στόχοι για την
περίοδο 2007-2013, συνδυάζουν και ενσωµατώνουν πολιτικές επιλογές οι οποίες αποβλέπουν:
o

στην ενεργητική εξωστρέφεια που οφείλει να την διακρίνει

o

στην αειφορία του µοντέλου ανάπτυξης µέσω της οποίας µπορεί να επιτευχθεί ο άριστος
συνδυασµός µεταξύ περιβαλλοντικών και κοινωνικο-πολιτισµικών πόρων και οικονοµικών
λειτουργιών, που να εγγυάται σταθερή απασχόληση, εισοδηµατικές ευκαιρίες και κοινωνικές
υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες σε βάθος χρόνου και

στη βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ως προορισµού για κάθε τύπου επισκεπτών, αλλά και
για το µόνιµο πληθυσµό, για τον οποίο είναι απαραίτητο να διαµορφωθούν όλες οι απαιτούµενες
συνθήκες, προκειµένου να παραµείνει στον τόπο του.
Έτσι, στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος και όραµα για την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών στη νέα
Προγραµµατική Περίοδο είναι:

«Να καταστεί η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ένας διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά βιώσιµης
τουριστικής ανάπτυξης»

Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη σηµαίνει καταρχήν 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. Για να
συνεισφέρει ο τουρισµός στη βιωσιµότητα της ανάπτυξης, θα πρέπει να σέβεται τις εύθραυστες
ισορροπίες που χαρακτηρίζουν πολλούς τουριστικούς προορισµούς, ιδιαίτερα τους νησιωτικούς, να
υπηρετεί αποτελεσµατικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων, να διαχέει
ικανοποιητικά τις θετικές επιπτώσεις και να επιµερίζει δίκαια τα βάρη. Η ενθάρρυνση δε της
διαφοροποίησης, µε την προώθηση εναλλακτικών και γενικότερα ειδικών µορφών εγγυώνται τη
σταθερότητα σε βάθος χρόνου. Είναι προφανές, ότι η γενικότερη αυτή στόχευση δεν συνεπάγεται τον
περιορισµό του οργανωµένου τουρισµού, αλλά τον εµπλουτισµό και την ποιοτική βελτίωσή του, το
σταδιακό πέρασµα από τη µονοµέρεια στην ποικιλοµορφία.
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Προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω κεντρικού στόχου είναι η βελτίωση και ενίσχυση της
ελκυστικότητας της Περιφέρειας,:
•

ως διαφοροποιηµένου προορισµού επισκεπτών, αφού η βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας συναρτάται ευθέως µε τη διαφοροποίηση της παραγωγικής

δοµής, µέσω του

εµπλουτισµού των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε της προωθητικής
τουριστικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα και των άλλων παραγωγικών ενασχολήσεων.
•

ως χώρου άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, αφού ο εκσυγχρονισµός και του
υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού αποτελεί τον έτερο παράγοντα τόνωσης της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και τέλος

•

ως τόπου διαµονής και διαβίωσης πρωτίστως των κατοίκων, αφού χωρίς την επιτόπου
διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναµικού µέσω της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών
διαβίωσης, οι άλλοι παράγοντες αναιρούνται, αλλά και των επισκεπτών που για ένα χρονικό
διάστηµα, µικρότερο ή µεγαλύτερο γίνονται και οι ίδιοι κάτοικοι του συγκεκριµένου τόπου.

Οι τρεις αυτές ενότητες δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες µεταξύ τους, αλλά σε σηµαντικό βαθµό αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλο-επικαλύπτονται.
Η εξειδίκευση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής είναι συνυφασµένη µε το πρότυπο ανάπτυξης που
αρµόζει στη συγκεκριµένη περίπτωση, που αφενός θα προωθεί την εξωστρέφεια µέσω δυναµικών
πόλων ευρύτερης επιρροής, αφετέρου δε θα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε χωρικό
κυρίως επίπεδο («εσωτερικές» µικρο-περιφέρειες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά), µε στόχο µια
ολοκληρωµένη και ισόρροπη κατά το δυνατόν ανάπτυξη και θα βασίζεται στα δεδοµένα της νέας
γεωγραφίας (µείωση χρόνου µεταφοράς, βελτίωση προσπελασιµότητας κ.ά.), στην ενσωµάτωση
«εξωτερικών» οικονοµιών (νέες τεχνολογίες και καινοτοµία κ.ά.), στην ανάπτυξη νέων προωθητικών
δραστηριοτήτων (ειδικές µορφές τουρισµού κ.ά.) και πρώτα από όλα στην εξασφάλιση συνθηκών
αειφορίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την υιοθέτηση µιας σύνθετης πολιτικής συνδυασµένης
πολιτικότητας και ολοκληρωµένης τοπικής ανάπτυξης µε χαρακτηριστικά αειφορίας. Κατόπιν αυτών, ο
βασικός αναπτυξιακός και συνάµα στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών εξειδικεύεται
στους παρακάτω γενικούς και ειδικότερους στόχους, η επίτευξη των οποίων προϋποθέτει τη
συνδυασµένη αξιοποίηση περιφερειακών και τοµεακών µέσων και πόρων.

•

Α. Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου στον ευρύτερο χώρο Αδριατικής & Ιονίου για την εδραίωση της
κεντρικότητας
-

Ο γενικός αυτός στόχος που κατεξοχήν εκφράζει την προσπάθεια εξωστρέφειας της
Περιφέρειας, θα επιδιωχθεί να υλοποιηθεί εξολοκλήρου στο πλαίσιο της «εδαφικής
συνεργασίας» (διασυνοριακά-διακρατικά-διαπεριφερειακά προγράµµατα).

•

Β. ∆ιαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος για την ενίσχυση της
Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας.
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-

Βελτίωση και εµπλουτισµός του συνολικού τουριστικού προϊόντος µε νέες και εναλλακτικές
δυνατότητες προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, ιδίως µέσω της ήπιας
αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισµικών πόρων και αποθεµάτων (συνδυασµός δράσεων
ΠΕΠ και ΤΕΠ).

-

Ενίσχυση και υποστήριξη του αναπροσανατολισµού της τοπικής αγροτικής και αλιευτικής
δραστηριότητας (µέσω ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΑΛ), καθώς και συνέχιση του εκσυγχρονισµού και
της υποστήριξης του υφιστάµενου παραγωγικού συστήµατος µε οριζόντιες δράσεις (µέσω
ΤΕΠ).

-

Οργανωµένη προσπάθεια αναβάθµισης, πιστοποίησης, τυποποίησης αλλά και προβολής προώθησης τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών, αλλά και της ίδιας της
Περιφέρειας ως σύνολο (µέσω ΠΕΠ).

-

∆ιασφάλιση

των

προϋποθέσεων

υποστήριξης

της

επιδιωκόµενης

βελτίωσης

και

διαφοροποίησης του τοπικού παραγωγικού συστήµατος, µέσω της ενίσχυσης των
προσόντων και των δεξιοτήτων του ενεργού ανθρώπινου δυναµικού και γενικά τη
διευκόλυνση της ισότιµης πρόσβασης στην απασχόληση (κυρίως µέσω ΤΕΠ), καθώς και την
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού-δοµών στην δηµόσια διοίκηση (µέσω ΤΕΠ).
-

Τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και
της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία (συνδυασµός δράσεων ΠΕΠ και ΤΕΠ), καθώς
και η δηµιουργία δοµών και η ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και µεταφοράς
τεχνογνωσίας (µέσω ΤΕΠ).

•

Γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση της
περιφερειακής ελκυστικότητας.
-

Βελτίωση της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης µέσω της συµπλήρωσης και ολοκλήρωσης
των σχετικών υποδοµών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµέρνης της δια
βίου µάθησης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης

και της συνέχισης των

απαιτούµενων παρεµβάσεων για τον σύγχρονο εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισµό
τους (κυρίως µέσω ΠΕΠ) και οριζόντιες δράσεις (µέσω ΤΕΠ)
-

∆ιασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαµονής και διαβίωσης ιδιαίτερα δε των γυναικών και
των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µέσω της βελτίωση των υποδοµών υγείας και της
συµπλήρωσης των υποδοµών

πρόνοιας (µέσω ΠΕΠ), καθώς και της ενίσχυσης της

λειτουργίας δοµών που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (µέσω ΠΕΠ και ΤΕΠ).
-

Προστασία και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου µέσω της βιώσιµης διαχείρισης των
υδάτινων πόρων, των στερεών απορριµµάτων και υγρών αποβλήτων (συνδυασµός δράσεων
ΠΕΠ και ΤΕΠ), καθώς και της πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων (κυρίως µέσω ΤΕΠ)

-

∆ιασφάλιση ενεργειακής επάρκειας και προώθηση φυλικών προς το περιβάλλον µορφών και
τεχνικών εξοικονόµισης ενέργειας, καθώς και δράσεις αντιµετώπισης των κλιµατικών
αλλαγών (µέσω ΤΕΠ)

-

Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός τοπικής κλίµακας (κυρίως µέσω ΠΕΠ)
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-

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της παροχής αναβαθµισµένων
υπηρεσιών προς τον πολίτη και γενικότερα βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε θέµατα
ποιότητας ζωής (µέσω ΤΕΠ)

•

∆. Βελτίωση της γενικής προσπελασιµότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και
ανταγωνιστικότητας
-

∆ηµιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού άξονα µε
συνδυασµό των συστηµάτων µεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική»
προσπελασιµότητά της, εντάσσοντας τα (προς βελτίωση) αεροδρόµια - λιµάνια - βασικό
οδικό δίκτυο, σε ένα ενιαίο πλαίσιο (συνδυασµός δράσεων ΠΕΠ και ΤΕΠ)

•

Ε. Προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του
δυναµισµού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας.
-

Ενίσχυση της ελκυστικότητας πόλεων, παράκτιων ζωνών, της ενδοχώρας και των Μικρών
Νησιών µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων ολοκληρωµένης προσέγγισης και ανάπτυξης
µε περιβαλλοντική και λειτουργική διάσταση, στα πλαίσια µιας σαφούς ιεράρχησης των
χωρικών προτεραιοτήτων (µέσω ΠΕΠ και συµπληρωµατικά µέσω ΤΕΠ, καθώς και ΕΣΣΑΑ ΕΣΣΑΑΛ για την αγροτική ενδοχώρα και τα Μικρά Νησιά)

2.4 Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής
Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού αφορούν σε
συγκεκριµένα χωρικά σύνολα: τις πόλεις, τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές περιοχές καθώς και τις
αγροτικές περιοχές και τις περιοχές που συνδέονται µε την αλιεία.
Η χωρική διάσταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πιστοποιείται από την κατανοµή των
προγραµµατικών του πόρων κατά εδαφικό τύπο (πρβλ. Πίνακα 2-3). Το Πρόγραµµα κατανέµει το
ήµισυ σχεδόν των προγραµµατικών του πόρων (43% της κοινοτικής συνδροµής) σε αστικές περιοχές
ακολουθώντας το βαθµό αστικοποίησης της χωρικής ενότητας µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων
σε αστικές περιοχές για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (53% της κοινοτικής συνδροµής) που
εµφανίζει και τα υψηλότερα ποσοστά αστικοποίησης. Ένα σηµαντικό ποσοστό (31%) κατανέµεται σε
αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες
περιοχές), που αποδίδεται στην υψηλή εξειδίκευση στον πρωτογενή τοµέα που εµφανίζει η χωρική
ενότητα (συµβολή κατά 22% στη διαµόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) στον
πρωτογενή τοµέα).
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Πίνακας 2-3: Κατανοµή προγραµµατικών πόρων κατά εδαφικό τύπο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ε∆ΑΦΙΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ
Αστική περιοχή
Βουνά
Νησιά
Αραιοκατοικηµένες
και πολύ
αραιοκατοικηµένες
περιοχές
Αγροτικές
περιοχές (εκτός
από βουνά, νησιά
ή
αραιοκατοικηµένες
και πολύ
αραιοκατοικηµένες
περιοχές)
Πρώην εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ
(µετά τις
30.04.2004)
Ιδιαίτερα
αποµακρυσµένη
Περιφέρεια
Ζώνη διασυνοριακής
συνεργασίας
Ζώνη διακρατικής
συνεργασίας
Ζώνη διαπεριφερειακής
συνεργασίας
Άνευ αντικειµένου
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
€
125.000.000
110.000.000

%
40%
35%

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
€
189.820.000
22.000.000

%
53%
6%
0%

60.000.000

17%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
€
77.525.110
10.914.500
17.018.945

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

32%
5%
7%

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ)
€
392.345.110
142.914.500
17.018.945

43%
16%
2%

0%

60.000.000

7%

%

78.000.000

25%

80.000.000

22%

129.078.945

53%

287.078.945

31%

313.000.000

100%

7.180.000
359.000.000

2%
100%

7.462.500
242.000.000

3%
100%

14.642.500
914.000.000

2%
100%

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στις τρεις ΚΣΚΓ που αφορούν στην Περιφερειακή ∆ιάσταση της
Πολιτικής Συνοχής και συγκεκριµένα την (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», και (2.3) – (2.6) «∆ιασυνοριακή,
∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική συνεργασία».
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Η βιώσιµη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της περιοχής
προγραµµατισµού όπως οι πρωτεύουσες των νοµών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου. Η
βιωσιµότητα των συγκεκριµένων κέντρων αναφέρεται τόσο στην λειτουργικότητα τους µε την έννοια
της αντιµετώπισης των ελλείψεων, που πολλά από αυτά παρουσιάζουν ως προς τις υποδοµές τους,
καθώς και στην οικονοµική τους βιωσιµότητα µε την έννοια ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού
προτύπου σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική διοίκηση τους.
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Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασµός των παρακάτω
στοιχείων.
•

Πολυκεντρικότητα

•

Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων

•

Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών και περιορισµός της αστικής διάχυσης

•

Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων)

•

Ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόµων και
ποδηλατοδρόµων, µείωση των οικιακών αποβλήτων)

•

Αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων στα αστικά κέντρα

•

Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα (παρατηρητήριο)

Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ (2.1) «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και
στην απασχόληση».

Οι πόλοι ανάπτυξης, ως µέσο προώθησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας
α. Η σηµασία των πόλεων για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας
Οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική της Συνοχής κατά τη νέα
προγραµµατική περίοδο αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στη συµβολή των πόλεων (αστικά κέντρα)
στην ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στις πόλεις συνδέεται µε την αναγνώριση του ρόλου τους ως
κινητήρων της ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται στην άµεση επιρροή τους, της υπαίθρου
που τα περιβάλλει, αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής
τους. Συνακόλουθα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων µπορεί να λειτουργήσει και ως προωθητικός
µηχανισµός της πραγµατικής σύγκλισης.
Το ΕΣΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην αστική ανάπτυξη στοχεύοντας στη συγκρότηση µιας
συνολικής αλλά και εξειδικευµένης αναπτυξιακής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των
πόλεων και τη συµβολή τους στην προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Παράλληλα, οι στόχοι της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιούνται µέσω της διάχυσης της ανάπτυξης
στις ευρύτερες περιοχές όπου αποτυπώνεται η δυναµική των αστικών κέντρων, συµβάλλοντας µε τον
τρόπο αυτό και στη µείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την ισόρροπη ανάπτυξη
γενικότερα.

β. Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για
την περίοδο 2007-2013.
β1. Έννοια των πόλων ανάπτυξης
Με δεδοµένα τα παραπάνω και για το σκοπό της ενίσχυσης της οικονοµικής µεγέθυνσης και της
απασχόλησης των Περιφερειών της χώρας, η εφαρµογή των πόλων ως εργαλείου εδαφικής
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ανάπτυξης, αποτελεί σηµαντικό και καινοτόµο στοιχείο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ και των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.
Ως δυνητικοί πόλοι ανάπτυξης νοούνται ιδιαίτερα δυναµικά αστικά κέντρα73 της χώρας,
µητροπολιτικής και περιφερειακής σηµασίας, τα οποία, µέσα από τις επιδράσεις και επιρροές που
ασκούν στην χώρα, τις περιφέρειες και τα λειτουργικά ή ηµερήσια αστικά τους συστήµατα, αναµένεται
να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, µε έµφαση στη δηµιουργία δυναµικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτοµίας, και περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας .

β2. Πεδίο εφαρµογής
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής της ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ, κατά την επόµενη περίοδο
προγραµµατισµού, όλες οι πόλεις θα υποδεχθούν αναπτυξιακές δράσεις µέσα από τα Τοµεακά
και Περιφερειακά Προγράµµατα, συγχρηµατοδοτούµενες από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα εστιάσουν σε τέσσερα θεµατικά πεδία,
αλληλένδετα µεταξύ τους, σύµφωνα και µε τις προτεραιότητες του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
2006

και

συγκεκριµένα:

την

Έρευνα

και

Τεχνολογική

Ανάπτυξη,

την

Καινοτοµία,

την

Επιχειρηµατικότητα και την Απασχολησιµότητα.
Τα πεδία αυτά είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αναθεωρηµένης
Στρατηγικής της Λισαβόνας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη:
•

∆ηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας.

•

Προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική
διαδικασία.

•

Ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες
δραστηριότητες.

•

Ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις.

•

∆ηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
απασχόληση.

Οι παραπάνω αναφερόµενες παρεµβάσεις θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα (Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης) όσο και από τα Περιφερειακά (ΠΕΠ).

73

Όπως αυτά ορίζονται από την ΕΣΥΕ (πληθυσµός κύριου οικισµού άνω των 10000 κατοίκων) στα οποία προστίθενται και τα
κέντρα µε µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος που είναι πρωτεύουσες νοµών.
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γ. ∆ιαδικασία επιχειρησιακής εξειδίκευσης της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης –
Χρονοδιάγραµµα.
Ο καθορισµός πόλων ανάπτυξης και η εξειδίκευση της στρατηγικής σε επίπεδο Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008. Κρίσιµη κρίνεται η συµµετοχή
και η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισµό και τη διαµόρφωση του πλαισίου εφαρµογής
των πόλων ανάπτυξης.
Για το σκοπό αυτό, τα επόµενα βήµατα στο πλαίσιο της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1)

Κατά το δεύτερο εξάµηνο 2007 θα πραγµατοποιηθούν ηµερίδες διαβούλευσης σε κάθε µια
από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, µε τη συµµετοχή των τοπικών εµπλεκόµενων φορέων
(Περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επιχειρήσεις, επαγγελµατικές οργανώσεις,
Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, κτλ). Στόχος είναι η σε βάθος διαβούλευση µε
τους παραπάνω φορείς για το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.

2)

Με την ολοκλήρωση των τοπικών ηµερίδων θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο διαβούλευσης σε
εθνικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, µε σκοπό την
οριστικοποίηση των συµπερασµάτων των 13 περιφερειακών ηµερίδων διαβούλευσης, σε ό,τι
αφορά το επιχειρησιακό πλαίσιο της στρατηγικής των πόλων ανάπτυξης.

3)

Με εκκίνηση τον Απρίλιο 2008, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων.

Οι προτάσεις αυτές θα περιέχουν ολοκληρωµένα σχέδια που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και την
απασχόληση µέσω παρεµβάσεων στα πεδία που αναφέρονται στην παράγραφο β2. Πεδίο
εφαρµογήςτου παρόντος. Θα µπορούν να υποβάλλονται από συνεργασίες ή συµπράξεις φορέων
που σχετίζονται/δραστηριοποιούνται στα παραπάνω πεδία και βρίσκονται σε πρωτεύουσες νοµών ή
σε σηµαντικά αστικά κέντρα της χώρας74. Η επιλογή των ολοκληρωµένων σχεδίων ανάπτυξης για
την ανάπτυξη και την απασχόληση της πρώτης πρόσκλησης (2008) θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος
2008. Η επόµενη πρόσκληση θα πραγµατοποιηθεί µετά από αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των
εµπειριών του πρώτου κύκλου.

Ανάπτυξη ορεινών περιοχών
Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να µη διακυβεύεται η
ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σηµασία, αλλά να διασφαλίζεται η βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές µε σύγχρονες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε συµβατά µε
το περιβάλλον και το τοπίο όρια, αλλά και µε τους κανόνες της αγοράς. Σηµαντικό στοιχείο της
ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποτελεί η συγκρότηση λειτουργικών διασυνδέσεων µε τα γειτονικά
αστικά κέντρα σε µια λογική ηµερησίων µετακινήσεων.

74

Αγρίνιο
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Ανάπτυξη νησιώτικων περιοχών
Η αναπτυξιακή στρατηγική για το νησιωτικό χώρο αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα καθώς ο
συγκεκριµένος χώρος χαρακτηρίζεται από πολλές οµοιότητες αλλά και από σηµαντικές διαφορές.
Κύρια

στοιχεία

αυτής

της

στρατηγικής

αποτελούν

η

ανασυγκρότηση

ενός

βιώσιµου και

διαφοροποιηµένου παραγωγικού προτύπου στηριζόµενη στην ιδιωτική επιχειρηµατική πρωτοβουλία,
η επίλυση των κρίσιµων ζητηµάτων προσπελασιµότητας και υποδοµών των νησιών, και η προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος.
2.5 Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 3 του ΕΚ 1083/2006)
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης έχει διαφανεί ότι, η Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιόνιων Νησιών εµφανίζει:
1. Προβλήµατα ενδοπεριφερειακών και ενδονοµαρχιακών / τοπικών - χωρικών αναπτυξιακών
ανισοτήτων τόσο σε οικονοµικό / παραγωγικό, όσο και σε δηµογραφικό / κοινωνικό επίπεδο,
2. Ελλείψεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές, κυρίως στην ύπαιθρο,
3. Το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον αποτελούν τους κυριότερους πόρους για την αναπτυξιακή
της διαδικασία.
Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το νέο στρατηγικό προσανατολισµό κατά την Προγραµµατική Περίοδο
2007-2013, η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελούν διακριτό γενικό στόχο µε τη
µεγαλύτερη χρηµατοδοτική σηµαντικότητα στο σύνολο του προϋπολογισµού της κοινοτικής
συνδροµής του Προγράµµατος (62%).
Οι κατηγορίες παρεµβάσεων, που προβλέπονται στο γενικό στόχο της αειφόρου ανάπτυξης έχουν
ενδεικτικό προϋπολογισµό ίσο µε το 18% της κοινοτικής συνδροµής
διακρίνονται

του Προγράµµατος και

σε εκείνες που είναι αµιγώς περιβαλλοντικές υπό την έννοια της προστασίας του

φυσικού περιβάλλοντος (όπως διαχείριση οικιακών, κυρίως στερεών αποβλήτων, διαχείριση υγρών
αποβλήτων µε κατάλληλη επεξεργασία, διαχείριση και διανοµή πόσιµου ύδατος), καθώς και εκείνες
που αφορούν στη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη περιβαλλοντικών
κινδύνων.
Παράλληλα στον ίδιο γενικό στόχο προβλέπονται παρεµβάσεις, οι οποίες θα προσεγγίζουν άµεσα ή
έµµεσα την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στην
άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε παρεµβάσεις αναζωογόνησης υποβαθµισµένων
αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι παρεµβάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού
προϋπολογισµού κοινοτικής συνδροµής του Προγράµµατος.
Τέλος στον γενικό στόχο 3 περιλαµβάνονται παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής
κληρονοµιάς, και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τουρισµού δεδοµένου ότι
βασικός αναπτυξιακό στόχος της περιοχής προγραµµατισµού είναι η διερεύνηση και η ποιοτική
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάδειξη και την αξιοποίηση των πλουσίων και ιδιαιτέρας
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αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Οι παρεµβάσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς αντιπροσωπεύουν το 8,5% της κοινοτικής συνδροµής του Προγράµµατος. Κύρια δε
κατεύθυνση των παρεµβάσεων είναι η διαφοροποίηση µε «ταυτότητα» του τουριστικού προϊόντος µε
την αξιοποίηση των ποικίλων πολιτιστικών πόρων και προώθησης του θεµατικού τουρισµού
(αγροτουρισµός, πολιτισµικός, οικοτουρισµός, περιηγητικός κ.λ.π.)
Για τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των ex ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
2.6 Συνέπεια Στρατηγικής µε ∆ιαπιστωµένες Ανάγκες / Προβλήµατα
Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ µε τη διερεύνηση της σχέσης των Γενικών

/ Ειδικών Στόχων µε τις

διατυπωθείσες Ανάγκες / Προβλήµατα. Η συνάφεια αυτή εκτιµάται σε ποιοτικούς όρους, µέσω της
άµεσης / σηµαντικής συµβολής – συνέργιας της Ανάγκης µε τον Γενικό / Ειδικό Στόχο και της
εκτιµώµενης έµµεσης συµβολής, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν (ένας για κάθε
διοικητική περιφέρεια). Βασικό συµπέρασµα ότι η εσωτερική συνέπεια της στρατηγικής του
Προγράµµατος κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
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Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υποδοµών
προσπελασιµότητας
Ε.Σ 1.1: Η αναβάθµιση και συµπλήρωση
των
περιφερειακών
µεταφορικών
υποδοµών τοπικής εµβέλειας
Ε.Σ 1.2: H δηµιουργία συνθηκών
ασφάλειας και συστηµάτων διαχείρισης
της
κυκλοφορίας
στην
περιοχή
προγραµµατισµού.
Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή σύγκλιση
µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών και
τόνωση της επιχειρηµατικότητας
Ε.Σ 2.1: Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών
στην παραγωγική διαδικασία και
υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών και
αντιλήψεων στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα, διείσδυση των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και
στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ε.Σ 2.2: Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας µε την ίδρυση νέων και
την ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας, την προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού, την
ενσωµάτωση προτύπων ποιότητας και
γενικά την επέκταση και τον

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

(• )

•

(• )

∆ύσκολη
προσπελασιµότητα
ορεινών περιοχών

Έλλειψη δικτύου φυσικού
αερίου.

Έλλειψη πλήρους
πολιτικού αεροδροµίου,
κλειστών

∆ιάβρωση εδαφών /
απώλεια εδαφικού
καλύµµατος λόγω

Έλλειψη οργανωµένων
ΧΥΤΑ και υποδοµής
διαχείρισης
απορριµµάτων

Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες σε υποδοµές
υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής &
επικοινωνίας.

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσµάτων των
ερευνητικών
προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία

Χαµηλή παραγωγικότητα
εργασίας

Υψηλά ποσοστά
απασχόλησης στον
αγροτικό τοµέα.

Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ.

Προβλήµατα/ Ανάγκες

Πληθυσµιακή
αποδυνάµωση της
υπαίθρου.

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Χαµηλά ποσοστά
απασχόλησης και υψηλά
ποσοστά ανεργίας.

Πίνακας 2-4: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων µε Προβλήµατα / Ανάγκες Π∆Ε

•

(• )

(• )

•

(• )

(• )

(• )

•

(• )

(• )

(• )

•

(• )

(• )

(• )

•

(• )
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•

•

•

•

•

(• )

(• )

(• )

•

∆ύσκολη
προσπελασιµότητα
ορεινών περιοχών

(• )

Έλλειψη δικτύου φυσικού
αερίου.

•

Έλλειψη πλήρους
πολιτικού αεροδροµίου,
κλειστών

(• )

∆ιάβρωση εδαφών /
απώλεια εδαφικού
καλύµµατος λόγω

(• )

Έλλειψη οργανωµένων
ΧΥΤΑ και υποδοµής
διαχείρισης
απορριµµάτων

(• )

Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες σε υποδοµές
υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής &
επικοινωνίας.

(• )

Χαµηλά ποσοστά
απασχόλησης και υψηλά
ποσοστά ανεργίας.

(• )

Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ.

Χαµηλή παραγωγικότητα
εργασίας

εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, την ενίσχυση της
παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και
τεχνολογίας, τη σύνδεση
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας και
τον προσανατολισµό των τοπικών
παραδοσιακών κλάδων και των νέων
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης
προστιθέµενης αξία.
Ε.Σ 2.3: Ο εµπλουτισµός παρεµβάσεων
ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής µε την
ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και
την ανάδειξη των δυναµικών κλάδων.
Ε.Σ 2.4: Προώθηση µεγάλης κλίµακας
επενδυτικών σχεδίων
Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος ανάπτυξη
και ποιότητα ζωής
Ε.Σ 3.1: Η βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη της
χωρικής ενότητας, αλλά και για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ε.Σ 3.2: Η προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
Ε.Σ 3.3: Η άρση της αποµόνωσης και
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µε
υλοποίηση παρεµβάσεων
ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής και η
βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών

Πληθυσµιακή
αποδυνάµωση της
υπαίθρου.

Προβλήµατα/ Ανάγκες

Υψηλά ποσοστά
απασχόλησης στον
αγροτικό τοµέα.

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσµάτων των
ερευνητικών
προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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(• )

(• )

• : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια / (•) : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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∆ύσκολη
προσπελασιµότητα
ορεινών περιοχών

Έλλειψη δικτύου φυσικού
αερίου.

Έλλειψη πλήρους
πολιτικού αεροδροµίου,
κλειστών

(• )

∆ιάβρωση εδαφών /
απώλεια εδαφικού
καλύµµατος λόγω

(• )

•

Έλλειψη οργανωµένων
ΧΥΤΑ και υποδοµής
διαχείρισης
απορριµµάτων

(• )

Ενδοπεριφερειακές
ανισότητες σε υποδοµές
υψηλής τεχνολογίας,
πληροφορικής &
επικοινωνίας.

(• )

Ελλιπής διάχυση των
αποτελεσµάτων των
ερευνητικών
προγραµµάτων στην
παραγωγική διαδικασία

(• )

Χαµηλά ποσοστά
απασχόλησης και υψηλά
ποσοστά ανεργίας.

Χαµηλή παραγωγικότητα
εργασίας

κοινωνικών οµάδων
Ε.Σ 3.4: Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση
των κοινωνικών υποδοµών (εκπαίδευσης
και υγείας-πρόνοιας) και βελτίωση των
προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών.
Ε.Σ 3.5: Η αναβάθµιση των τουριστικών
υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών
υποδοµών και η προβολή της χωρικής
ενότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Ε.Σ 3.6: Η µείωση της ανεργίας και
προώθηση της ισότητας των φύλων

Χαµηλό κ.κ.ΑΕΠ.

Προβλήµατα/ Ανάγκες

Πληθυσµιακή
αποδυνάµωση της
υπαίθρου.

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Υψηλά ποσοστά
απασχόλησης στον
αγροτικό τοµέα.
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Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υποδοµών
προσπελασιµότητας
Ε.Σ 1: Η αναβάθµιση και συµπλήρωση
των
περιφερειακών
µεταφορικών
υποδοµών τοπικής εµβέλειας
Ε.Σ 2: H δηµιουργία συνθηκών
ασφάλειας
και
συστηµάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας στην
περιοχή προγραµµατισµού.
Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή
σύγκλιση µε την αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών και τόνωση της
επιχειρηµατικότητας
Ε.Σ 3: Ενσωµάτωση νέων
τεχνολογιών στην παραγωγική
διαδικασία και υιοθέτηση καινοτόµων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα,
διείσδυση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και στους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ε.Σ 4: Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας µε την ίδρυση νέων
και την ενίσχυση υφιστάµενων

(• )

•

•

(• )

(• )

•

•

(• )

(• )

(• )

(• )

•

•

(• )

(• )

(• )

(• )

•

•

(• )

•

•

(• )

119

(• )

(• )

•

(• )

•

(• )

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση
των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

Έξοδος εργατικού δυναµικού από
τον αγροτικό τοµέα

∆ιαρθρωτικά 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

Έλλειψη βασικών τεχνικών και
κοινωνικών υποδοµών στον
αγροτικό χώρο

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσηςεξειδίκευσης 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

Προβλήµατα/
Ανάγκες

Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους

Πίνακας 2-5: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων µε Προβλήµατα / Ανάγκες Περιφέρειας Πελοποννήσου

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας,
την προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, την ενσωµάτωση
προτύπων ποιότητας και γενικά την
επέκταση και τον εκσυγχρονισµό της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την
ενίσχυση της παραγωγής
εφαρµοσµένης έρευνας και
τεχνολογίας, τη σύνδεση
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας
και τον προσανατολισµό των τοπικών
παραδοσιακών κλάδων και των νέων
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης
προστιθέµενης αξία.
Ε.Σ 5: Ο εµπλουτισµός παρεµβάσεων
ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής µε
την ενίσχυση των παραγωγικών
δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και
την ανάδειξη των δυναµικών κλάδων.
Ε.Σ 6: Προώθηση µεγάλης κλίµακας
επενδυτικών σχεδίων
Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Ε.Σ 7: Η βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη
της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη

•

(• )

(• )

(• )

(• )

•

•

•

•

•

(• )

•

(• )
•

•

•

(•)

•

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)
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•

•

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση
των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

Έξοδος εργατικού δυναµικού από
τον αγροτικό τοµέα

∆ιαρθρωτικά 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

Έλλειψη βασικών τεχνικών και
κοινωνικών υποδοµών στον
αγροτικό χώρο

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσηςεξειδίκευσης 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

Προβλήµατα/
Ανάγκες

Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Μόλυνση/ ρύπανση του εδάφους
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Προβλήµατα/
Ανάγκες

βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ε.Σ 8: Η προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
Ε.Σ 9: Η άρση της αποµόνωσης και
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
µε υλοποίηση παρεµβάσεων
ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής,
καθώς και η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Ε.Σ 10: Ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών
(εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας) και
βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Ε.Σ 11: Η αναβάθµιση των
τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση
των τουριστικών υποδοµών και η
προβολή της χωρικής ενότητας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο
Ε.Σ 12: Η µείωση της ανεργίας και
προώθηση της ισότητας των φύλων
•
•
•
•
•

•

Γενικός / Ειδικός Στόχος

•

(•)
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

(•)

•

Ελλιπής οργάνωση και στελέχωση
των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

Έξοδος εργατικού δυναµικού από
τον αγροτικό τοµέα

∆ιαρθρωτικά 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 εκπαίδευσηςεξειδίκευσης 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
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(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

(•)

•

•

Η εποχικότητα της
αγοράς εργασία

(•)

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

(•)

Οι γενικότερες
συνθήκες
αποµόνωσης που
απορρέουν από τη
νησιωτική δοµή της
Τα Μικρά Νησιά της
Π.Ι.Ν. αντιµετωπίζουν
σε υπερθετικό βαθµό
τα προβλήµατα που
απορρέουν από τη
νησιωτικότητα

Αυξηµένα
προβλήµατα
κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων
αστικών κέντρων

Ποιοτικές κυρίως
ελλείψεις σε βασικές
τεχνικές και κοινωνικές
υποδοµές.

Προβληµατική
ακτοπλοϊκή και
χερσαία «εσωτερική»
συγκοινωνιακή
σύνδεση.

Γενικός Στόχος 1: Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµός των υποδοµών
προσπελασιµότητας
Ε.Σ
1.1:
Η
αναβάθµιση
και
συµπλήρωση των περιφερειακών
µεταφορικών
υποδοµών
τοπικής
εµβέλειας
Ε.Σ 1.2: H δηµιουργία συνθηκών
ασφάλειας
και
συστηµάτων
διαχείρισης της κυκλοφορίας στην
περιοχή προγραµµατισµού.
Γενικός Στόχος 2: Ψηφιακή
σύγκλιση µε την αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών και τόνωση της
επιχειρηµατικότητας
Ε.Σ 2.1: Ενσωµάτωση νέων
τεχνολογιών στην παραγωγική
διαδικασία και υιοθέτηση καινοτόµων
πρακτικών και αντιλήψεων στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα,
διείσδυση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις και στους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ε.Σ 2.2: Η ενίσχυση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε
την ίδρυση νέων και την ενίσχυση
υφιστάµενων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τοµείς της οικονοµίας, την προώθηση

Επιβάρυνση τελικού
κόστους προϊόντων
λόγω αυξηµένου
µεταφορικού κόστους.

Προβλήµατα/
Ανάγκες

Εξάντληση ορίων
µαζικού τουρισµού

Γενικός / Ειδικός Στόχος

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

Πίνακας 2-6: Συσχέτιση Γενικών / Ειδικών Στόχων µε Προβλήµατα / Ανάγκες ΠΙΝ

(•)

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

•

•

(•)
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ειδικών µορφών τουρισµού, την
ενσωµάτωση προτύπων ποιότητας και
γενικά την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, την ενίσχυση της
παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας
και τεχνολογίας, τη σύνδεση
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας
και τον προσανατολισµό των τοπικών
παραδοσιακών κλάδων και των νέων
επιχειρήσεων σε κλάδους υψηλότερης
προστιθέµενης αξία.
Ε.Σ 2.3: Ο εµπλουτισµός
παρεµβάσεων ολοκληρωµένου
χαρακτήρα για την υποστήριξη της
χωρικής συνοχής µε την ενίσχυση των
παραγωγικών δυνατοτήτων της
χωρικής ενότητας και την ανάδειξη των
δυναµικών κλάδων.
Ε.Σ 2.4: Προώθηση µεγάλης κλίµακας
επενδυτικών σχεδίων
Γενικός Στόχος 3: Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
Ε.Σ 3.1: Η βελτίωση των συνθηκών
προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως
κυρίαρχων πόρων για την ανάπτυξη
της χωρικής ενότητας, αλλά και για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ε.Σ 3.2: Η προστασία, ανάδειξη και
αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
Ε.Σ 3.3: Η άρση της αποµόνωσης και
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

•

•

•

•

•

(•)

•

Η εποχικότητα της
αγοράς εργασία

(•)

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

(•)

Οι γενικότερες
συνθήκες
αποµόνωσης που
απορρέουν από τη
νησιωτική δοµή της
Τα Μικρά Νησιά της
Π.Ι.Ν. αντιµετωπίζουν
σε υπερθετικό βαθµό
τα προβλήµατα που
απορρέουν από τη
νησιωτικότητα
(•)

Αυξηµένα
προβλήµατα
κυκλοφορίας και
προσπέλασης κύριων
αστικών κέντρων

(•)

Προβληµατική
ακτοπλοϊκή και
χερσαία «εσωτερική»
συγκοινωνιακή
σύνδεση.

(•)

Επιβάρυνση τελικού
κόστους προϊόντων
λόγω αυξηµένου
µεταφορικού κόστους.

Εξάντληση ορίων
µαζικού τουρισµού

Προβλήµατα/
Ανάγκες

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

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Ποιοτικές κυρίως
ελλείψεις σε βασικές
τεχνικές και κοινωνικές
υποδοµές.
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•

µε υλοποίηση παρεµβάσεων
ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της χωρικής συνοχής,
καθώς και η βελτίωση της διαβίωσης
ευπαθών κοινωνικών οµάδων
Ε.Σ 3.4: Ποιοτική και ποσοτική
βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών
(εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας) και
βελτίωση των προϋποθέσεων
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Ε.Σ 3.5: Η αναβάθµιση των
τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση
των τουριστικών υποδοµών και η
προβολή της χωρικής ενότητας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο
Ε.Σ 3.6: Η µείωση της ανεργίας και
προώθηση της ισότητας των φύλων

(•)

(•)

Η εποχικότητα της
αγοράς εργασία

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

Οι γενικότερες
συνθήκες
αποµόνωσης που
απορρέουν από τη
νησιωτική δοµή της
Τα Μικρά Νησιά της
Π.Ι.Ν. αντιµετωπίζουν
σε υπερθετικό βαθµό
τα προβλήµατα που
απορρέουν από τη
νησιωτικότητα

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.

Προβλήµατα/
Ανάγκες

Εξάντληση ορίων
µαζικού τουρισµού

Γενικός / Ειδικός Στόχος

Μικρό µέγεθος
«εσωτερικής» αγοράς
για τις πέραν του
τουρισµού οικονοµικές
δραστηριότητες
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2.7 Συνέργεια και Συµπληρωµατικότητα του ΕΠ µε τα τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα
Το ΕΠ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό συνέργειας και συµπληρωµατικότητας µε τα τοµεακά
επιχειρησιακά προγράµµατα (ΤΕΠ) που συµπεριλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ. Αναλυτική παρουσίαση της
συµπληρωµατικότητας παρέχεται στην ενότητα των Αξόνων Προτεραιότητας.
Ειδικότερα:
ΕΠ Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση
Συνέργια µε δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδοµές και υποδοµές Οι υποδοµές εκπαίδευσης, που
χρηµατοδοτεί το ΠΕΠ είανι εκείνες που συµβάλλουν στη ΣτΛ/
ΕΠ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη
Το µεγαλύετρο – χρηµατοδοτικά- βάρος των παρεµβάσεων στη χωρική ενότητα για το περιβάλλον
υλοποιεί το τοµεακό πρόγραµµα , µε το οποίο το ΠΕΠ εµφανίζει συνέργεια στις ακόλουθες κατηγορίες
παεµβάσεων:
1.Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς
2. ∆ιαχείριση Οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Απορρίµµατα)
3, ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)
4. Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύµατα)
5. Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Συµπληρωµατικότητα µε δράσεις που αφορούν Υποδοµές στον τοµέα της υγείας και Κοινωνικές
Υποδοµές. Για τη λειτουργία ορισµένων κοινωνικών υποδοµών προβλέπεται να γίνει χρήση της
ρήτρας ευελιξίας του 10%.
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα
Συµπληρωµατικότητα µε δράσεις που αφορούν Άλλη Συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών
υπηρεσιών.
Συµπληρωµατικότητα µε το ΕΠ ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία
Τα ΕΠ ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία και Ελλάδα – Αλβανία αποτελούν 2 σχετικά
περιορισµένα ΕΠ (βάσει χρηµατοδοτικών όρων), τα οποία λειτουργούν συµπληρωµατικά στο ΠΕΠ και
εµφανίζουν συνέργεια µε το ΠΕΠ σε δράσεις όπως η διασύνδεση των ερευνητικών ινστιτούτων και
Πανεπιστηµίων, η ανάπτυξη έξυπνων µεταφορικών συστηµάτων, η αντιµετώπιση περιβαλλοντικών
κινδύνων και η ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών διασυνοριακού ενδιαφέροντος
εξυπηρέτησης του πολίτη.
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2.8 Συνάφεια περιφερειακής διάστασης ΕΣΠΑ – ΠΕΠ για θέµατα αγοράς εργασίας (ΕΚΤ)
Για τη χωρική ενότητα που καλύπτει το παρόν ΠΕΠ, ήδη το ΕΣΠΑ (κεφ 4.3.3) έχει οριοθετήσει τις
βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού τόσο στο επίπεδο κοινών για όλες
τις περιφέρειες της χώρας στρατηγικών επιλογών (Γενικοί στόχοι 7,8,9 του ΕΣΠΑ) όσο και µε
εξειδικευµένες κατευθύνσεις ανά περιφέρεια:
Παρά το γεωγραφικό της δυισµό η χωρική ενότητα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων χαρακτηρίζεται από µια σειρά κοινών προβληµάτων που συνδέονται µε την εµµονή του
παραδοσιακού προτύπου του αγροτικού τοµέα, µε τις επιπτώσεις της αποβιοµηχάνισης στα αστικά
της κέντρα, αλλά και µε το δυναµικό κλάδο της τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης ο οποίος, όµως,
όπως είναι αναµενόµενο διαφοροποιείται κατά περιοχές. Συνολικά τα προβλήµατα παρουσιάζουν
ιδιαίτερη ένταση στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας.
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
Η ∆υτική Ελλάδα αποτελεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της απασχόλησης και της ανεργίας µια από τις
Περιφέρειες της χώρας που κατατάσσεται στο τελευταίο ένα τρίτο σε ότι αφορά την έκταση των
προβληµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας.
Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριµένη κατάσταση συνδέονται µε την καθυστέρηση του
µετασχηµατισµού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του πρωτογενή τοµέα και µε τα
προβλήµατα αποβιοµηχάνισης που αντιµετωπίζουν τα αστικά της κέντρα. Καθοριστική για την
κατάσταση αυτή είναι και η σχετικά αποµακρυσµένη χωρικά θέση της σε σχέση µε τον υφιστάµενο
άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα µεγάλα έργα στην Περιφέρεια άρχισαν να
πραγµατοποιούνται µε σχετική καθυστέρηση. Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι στην Περιφέρεια
προγραµµατίζονται σηµαντικά έργα έτσι ώστε να µπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή σχετικά σύντοµα θα
αποτελέσει κεντρικό τµήµα του αναδυόµενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας.
Έµφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών κέντρων της
Περιφέρειας στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα της Περιφέρειας µε νέες ανταγωνιστικές
καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα καθώς και στην τουριστική
ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας.
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου, που αποτελεί τµήµα της οµώνυµης γεωγραφικής ενότητας,
παρουσιάζει έναν αναπτυξιακό δυισµό κυρίως εξ αιτίας γειτνίασης της µε την Αθήνα (Αττική). ∆ύο από
τους πέντε νοµούς της, η Κορινθία και η Αργολίδα, ουσιαστικά εντάσσονται στο ηµερήσιο σύστηµα του
µητροπολιτικού κέντρου, ο νοµός Αρκαδίας τείνει να ενταχθεί και αυτός, καθώς ολοκληρώνεται ο
οδικός άξονας στο σύνολο του νοµού, στο ίδιο σύστηµα, ενώ οι υπόλοιποι νοµοί λόγω της θέσης τους
και της µορφής του παραµένουν αποµακρυσµένοι.
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Η σχέση αυτή µε την Αθήνα–Αττική σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες συνθήκες στους νοµούς της
Περιφέρειας, αλλά και µε την πληθυσµιακή εξέλιξη της, διαµορφώνουν ένα πλαίσιο σύµφωνα µε το
οποίο οι εξελίξεις στην απασχόληση και στην ανεργία δεν µπορούν να θεωρηθούν εµφανώς
δυσµενείς, παρά το ότι διαφαίνονται κίνδυνοι επιδείνωσης των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας
λόγω του διογκωµένου και φθίνοντος γεωργικού τοµέα. Σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια η
Πελοπόννησος κατατάσσεται στο πρώτο ένα τρίτο των Περιφερειών της χώρας. Σε ότι αφορά την
έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας, όµως, η Περιφέρεια κατατάσσεται - εξ αιτίας του µη
σταθεροποιηµένου παραγωγικού της προτύπου, στο µεταίχµιο µεταξύ των ενδιαµέσων και των
ιδιαίτερα προβληµατικών Περιφερειών της χώρας.
Η στρατηγική θα εστιάσει στην περισσότερη ολοκληρωµένη ενσωµάτωση της Περιφέρειας στο
σύστηµα της Αθήνας –Αττικής, στην διάχυση των επιπτώσεων από την συγκεκριµένη ένταξη στο
σύνολο της Περιφέρειας, στον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα, και στην καθετοποίηση
της παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία , τουρισµός,
αναψυχή, πολιτισµός).
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Η Περιφέρεια αποτελεί ένα νησιωτικό σύνολο, τα νησιά του οποίου χαρακτηρίζονται από κοινά
στοιχεία σε ότι αφορά το παραγωγικό της και το πολιτιστικό της πρότυπο, ενώ η συνολική τους
οικονοµία συνδέεται άµεσα µε τις συνδέσεις και τις επικοινωνίες τους µε την ηπειρωτική πλευρά της
χώρας. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια, λόγω της συνοριακής της θέσης αποτελεί και γέφυρα µε την
απέναντι πλευρά του Ιονίου και της Αδριατικής.
Το παραγωγικό της πρότυπο το οποία παραδοσιακά στηρίζονται στην παραγωγή εµπορευµατικών
αγροτικών προϊόντων (ελιά, λάδι, σταφίδα) και τη µεταποίησή τους έχει εµπλουτιστεί µε την τουριστική
και οικιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασµός αυτός οδηγεί σε µια κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στους
σχετικούς δείκτες της απασχόλησης και της ανεργίας κατά τρόπο που δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι
παραπέµπει σε ιδιαίτερα προβλήµατα.
Έτσι, σε ότι αφορά την πρώτη οµάδα, την απασχόληση, η Περιφέρεια κατατάσσεται στην πρώτη
ενότητα, ενώ σε ότι αφορά την δεύτερη οµάδα, την ανεργία, η Περιφέρεια κατατάσσεται στο µεταίχµιο
µεταξύ πρώτης και µεσαίας κατηγορίας.
Σε ότι αφορά την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατατάσσεται στην
ενδιάµεση κατηγορία σε γειτονική θέση µε το Ν. Αιγαίο, αλλά υπολειπόµενης των επίσης νησιωτικών
Περιφερειών Κρήτη και Β. Αιγαίο.
Η στρατηγική θα εστιάσει στο να καταστεί η Περιφέρεια διεθνής προορισµός βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης, µε παρεµβάσεις στους τοµείς του τουρισµού, του πολιτισµού και της εκπαίδευσης, µε την
ενδυνάµωση των σχέσεων των νησιών µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, καθώς και µε την
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προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του πρωτογενή τοµέα µε τον εµπλουτισµό ανταγωνιστικών
προϊόντων και την καθετοποίηση της παραγωγής (µε τη συνέργια των τοµεακών κ.ά. πολιτικών)».
Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν αναφορικά µε
την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΠΕΠ θα αντιµετωπισθούν για τη
χωρική ενότητα των περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, κυρίως στο
πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού µε συγχρηµατοδότηση από
το ΕΚΤ.
2.9 Ισότητα
Λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την Ισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ ,
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας, Ιονίων Νησιών και Πελοποννήσου διασφαλίζει :
-

την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει .

-

καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του .

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο
συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος.Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί
µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησής του.
2.10 Σύνοψη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Για τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των ex ante
αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
Α. Μη Τεχνική Περίληψη
Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ
H παρούσα µελέτη έχει ως χωρικό πεδίο αναφοράς τη Χωρική Ενότητα ∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΧΕ ∆ΕΠΙΝ), χωροθετείται δε στο ∆υτικό Άξονα του ελλαδικού
χώρου. Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ περιλαµβάνει τρείς επιµέρους Περιφέρειες και δώδεκα νοµούς. Περίπου το 50%
των εκτάσεών της είναι ορεινό. Ο πληθυσµός της Χωρικής Ενότητας ανέρχεται περίπου στο 1,6 εκ.
κατοίκους, µε την µεγαλύτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση να παρατηρείται στην ∆υτική Ελλάδα
(περίπου το 47% της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ). Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν την πιο πυκνοκατοικηµένη Περιφέρεια µε
94,2 κατοίκους ανά km2 και την τρίτη πιο πυκνοκατοικηµένη Περιφέρεια της χώρας. Σηµειώνεται ότι η
ΧΕ ∆ΕΠΙΝ µε βάση την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού, εµφανίζεί υψηλό ποσοστό ηλικιωµένων
(άνω των 64 ετών) επί του πληθυσµού τους.
Φυσιογνωµία της Χωρικής Ενότητας-Υφιστάµενη κατάσταση
Σε σχέση µε την περιφερειακή κατανοµή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει περίπου το
12,1% του συνολικού ΑΕΠ (σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης - ΜΑ∆) της Ελλάδας. Το µέσο κ.κ.
ΑΕΠ της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ διαµορφώνεται σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το µέσο κατά κεφαλή
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ΑΕΠ της χώρας (15.561,8 σε ΜΑ∆). Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παράγει το 12,1% της συνολικής Ακαθάριστης
Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας. Από την ανάλυση της κατανοµή της ΑΠΑ στους τρεις
παραγωγικούς τοµείς της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ φαίνεται η σηµαντική συνεισφορά του πρωτογενή τοµέα στην
συνολική ΑΠΑ (12,4%) σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας, ενώ ο δευτερογενής και ο τριτογενής
τοµέας συµµετέχουν κατά 21,8% και 65,8% αντίστοιχα.
Στη Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ καταγράφονται:
•

3 περιοχές (από τις συνολικά 11 της Χώρας) που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας, βάσει
της διεθνούς Σύµβασης Ramsar.

•

Με βάση τα προβλεπόµενα από το Ν.∆. 996/1971 έχουν καθορισθεί 51 περιοχές στην Ελλάδα ως
Μνηµεία της Φύσης, των οποίων η διατήρηση κρίθηκε αναγκαία και καθορίσθηκαν µέτρα
προστασίας τους. Στη X.E ∆ΕΠΙΝ υπάρχουν 20 τέτοια µνηµεία.

•

4 αισθητικά δάση σε σύνολο 19 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας

•

84 περιοχές Natura 2000 σε σύνολο 390 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας

•

113 Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους σε σύνολο 271 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της
Χώρας

•

2 Εθνικά Πάρκα από 9 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας

•

1 Εθνικός ∆ρυµός από συνολικά 10 που έχουν καταγραφεί στο σύνολο της Χώρας

Στη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ ανήκουν εξ ολοκλήρου 3 από τα 14 υδατικά διαµερίσµατα της Χώρας (∆υτικής
Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου) καθώς και τµήµατα των
υδατικών διαµερισµάτων ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.
Από πλευράς βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εµφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Έτσι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανήκει στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε ήπιους κατά κύριο λόγο
χειµώνες ως και θερµούς (Κέρκυρα). Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ανήκει κατά κύριο λόγο στον
ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνες ήπιους στα παράλια και ψυχρούς στην ενδοχώρα. Μεγάλο
τµήµα του Νοµού Αχαϊας ανήκει στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε ψυχρούς ως και δριµείς χειµώνες.
Τέλος η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από ποικιλία βιοκλιµατικών ορόφων: οι ανατολικές
της ακτές καθώς και τα παράλια του Λακωνικού Κόλπου ανήκουν στην ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο. Ο
νοµός Μεσσηνίας ανήκει κατά κύριο λόγο στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνες ήπιους ώς και
θερµούς. Ο Νοµός Αρκαδίας εµφανίζει µεγάλη ποικιλλία βιοκλιµατικών όροφων (ηµιξηρος
βιοκλιµατικός όροφος στα παράλια, ύφυγρος στην ενδοχώρα και υγρός στα ορεινά µε ήπιους ως και
δριµείς χειµώνες).
Η ΧΕ ∆ΕΠΙΝ εµφανίζει σηµαντική υστέρηση στον τοµέα της διάθεσης και επεξεργασίας υγρών και
στερεών αποβλήτων ενώ µε τα έργα που υλοποιήθηκαν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο
δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι σχετικές υποδοµές προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι
παρότι τόσο κατά την τρέχουσα, όσο και κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους,
υλοποιήθηκε σειρά έργων για την εξασφάλιση της απαραίτητης περιβαλλοντικής υποδοµής στη ΧΕ
∆ΕΠΙΝ, διαπιστώνεται ακόµα σηµαντική έλλειψη στις βασικές περιβαλλοντικές υποδοµές διαχείρισης
υγρών και στερεών αποβλήτων, κυρίως στην ύπαιθρο και κατά δεύτερο λόγο στις ηµιαστικές
περιοχές, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εφαρµογή της αντίστοιχης κοινοτικής και εθνικής
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στην πολύ αραιή κάλυψη, κυρίως των
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περιοχών της υπαίθρου από αποχετευτικά δίκτυα και τη διάθεση των λυµάτων σε βόθρους, καθώς και
στην έλλειψη ορθολογικά χωροθετηµένων και οργανωµένων χώρων διάθεσης απορριµµάτων.
Προβλήµατα καταγράφονται επίσης λόγω της άναρχης χωροθέτησης εγκαταστάσεων σε όλη την
έκταση της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ µε κύρια επιβαρυµένες περιοχές τις παραλιακές ζώνες, λόγω των ανεξέλεγκτων
αντλήσεων υπόγειου νερού από τους υδροφορείς µε αποτέλεσµα την υφαλµύρινσή τους καθώς και
λόγω της πληµµελούς προστασίας των (πλούσιων) επιφανειακών υδατικών πόρων της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ.
Η συναξιολόγηση όλων των δεδοµένων που αφορούν στην απογραφή της υφιστάµενης κατάστασης
του περιβάλλοντος της υπό εξέταση χωρικής ενότητας, σε σχέση µε την εφαρµογή του ΕΠ, οδηγεί στη
διατύπωση των κάτωθι απόψεων:
9

Η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης, όσον αφορά στα
παραδοσιακά πεδία εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως οι υδάτινοι πόροι, το
έδαφος, το ατµοσφαιρικό περιβάλλον (ορισµένων περιοχών – Μεγαλόπολη, µεγάλοι οδικοί
άξονες, Πάτρα) και το φυσικό περιβάλλον, δείχνει ότι υφίστανται πιέσεις, παρουσιάζονται
προβλήµατα και εµφανίζονται ελλείψεις, οι οποίες προβάλλουν και τις ανάγκες της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ
στον τοµέα του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

9

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 ΕΠ 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).

9

Κατά συνέπεια, απαιτείται η αντιµετώπιση των υφισταµένων προβληµάτων, στα ως
άνω περιβαλλοντικά µέσα, τα οποία για τη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ σχετίζονται µε: α) την υποβάθµιση
των υδατικών πόρων (υφαλµύρωση υπόγειου υδροφόρου, ρύπανση επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων από λύµατα και δραστηριότητες του γεωργικού τοµέα-διάχυτη ρύπανση), β)
τη ρύπανση των εδαφών από τα φυτοφάρµακα, την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων,
την εκµετάλλευση λιγνίτη, καθώς και την παλαιά µεταλλευτική δραστηριότητα (περιοχή
Ερµιόνης), την ανυπαρξία χωραταξικού σχεδιασµού ως προς λατοµικές δραστηριότητες, 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 υπερβόσκιση, ε) την
ελλιπή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ζ) την ποιότητα του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος ορισµένων περιοχών και γενικώς τη µη ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων, η) την πληµµελή προστασία των διεθνούς οικολογικής σηµασίας προστατευόµενων
περιοχών (π.χ λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου), θ) την χωρίς κεντρικό σχεδιασµό εκµετάλλευση
των επιφανειακών υδατικών πόρων µε έργα (π.χ φράγµατα κλπ) τα οποία δεν εντάσσονται σε
ένα γενικότερο σχεδιασµό διαχείρισης και προστασία του νερού
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9

Στην περίπτωση της µη εφαρµογής του ΕΠ, 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-ΟικονοµίαΚοινωνία.
Συνοπτική Περιγραφή του ΕΠ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ.) της Χωρικής Ενότητας ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων έχει ως στόχο να συµβάλλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων στο
πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, συµπληρωµατικά µε τα
τοµεακά προγράµµατα και µε έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε
Περιφέρειας.
Το ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων καλύπτει αποκλειστικά περιφέρειες, που
ανήκουν στην κατηγορία του αµιγούς στόχου «Σύγκλισης». Οι τρεις Περιφέρειες της παρούσας
Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε) θα χρηµατοδοτηθούν τόσο από τα τοµεακά ΕΠ, όσο και από το ΕΠ, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη κατανοµή πόρων.
Ο κορµός των παρεµβάσεων που προβλέπονται από το ΕΠ αφορά σε:
•

κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες,

•

υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδοµές νοσοκοµείων και δοµών κοινωνικής φροντίδας,
ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευµένος εξοπλισµός),

•

πολιτισµός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς),

•

έργα προσπελασιµότητας και περιβάλλοντος,

•

πολιτικές βιώσιµης αστικής ανάπτυξης,

•

πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, µειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.

•

δράσεις επιχειρηµατικότητας

Στη ΧΕ ∆ΕΠΙΝ δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) ύψους 914 Μ€. Η ιεράρχηση
των γενικών στόχων καταδεικνύεται από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα των γενικών στόχων ανά
Περιφέρεια και συνολικά στην περιοχή προγραµµατισµού λαµβάνοντας υπόψη και τις
προγραµµατιζόµενες παρεµβάσεις για κάθε Περιφέρεια και κατ΄ ακολουθία για το σύνολο της χωρικής
ενότητας, από τα αντίστοιχα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα της περιιόδου 2007-2013, αλλά και
από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
•

Η σηµαντικότητα των γενικών στόχων είναι ίδια τόσο για το σύνολο της χωρικής ενότητας όσο
και για κάθε µία από τις διοικητικές Περιφέρειες

•

Κυρίαρχος αναδεικνύεται ο γενικός στόχος 3 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής»,
όπου δεσµεύεται συνολικά το 62.5% της κοινοτικής συνδροµής. Ο γενικός στόχος 3 είναι και για
τις τρεις Περιφέρειες κυρίαρχος. Τη µεγαλύτερη βαρύτητα (67.5% επί της κοινοτικής
συνδροµής) εµφανίζει στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, που αποδίδεται κυρίως στις αυξηµένες
δεσµεύσεις για δράσεις τουρισµού που συνάδουν µε τη στρατηγική της συγκεκριµένης
Περιφέρειας ώστε να καταστεί η τελευταία ένας διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.
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•

Ακολουθεί σε σηµαντικότητα ο γενικός στόχος 1 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των
υποδοµών προσπελασιµότητας», ο οποίος δεσµεύει το 24.7% της συνολικής κοινοτικής
συνδροµής. Ο γενικός στόχος 1 είναι και για τις τρεις Περιφέρειες δεύτερος σε σηµαντικότητα
κυµαινόµενος από 29.7% χρηµατοδοτική βαρύτητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου έως 19%
για την περιφέρεια Ιονίων Νησιών.

•

Τελευταίος σε σηµαντικότητα είναι ο γενικός στόχος 2 «Ψηφιακή σύγκλιση µε την
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η τόνωση της
επιχειρηµατικότητας», ο οποίος δεσµεύει το 11.2% της κοινοτικής συνδροµής. Ο γενικός
στόχος 2 εµφανίζει τη µεγαλύτερη σηµαντικότητα (13.1% της κοινοτικής συνδροµής) στην
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας που αποδίδεται κύρια στην παρουσία του Πανεπιστηµίου Πατρών
και των ερευνητικών ινστιτούτων, ενώ στις δύο άλλες Περιφέρειες προγραµµατίζονται
σηµαντικές παρεµβάσεις από τα αντίστοιχα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα.

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (εφεξής ΣΠΕ) του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ. Με βάση τα µέχρι σήµερα εκδοθέντα καθοδηγητικά
κείµενα και την ερµηνεία της διοίκησης στην Ελλάδα αλλά και από τον ορισµό της, η ΣΠΕ είναι µια
δυναµική διαδικασία και στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης διαµέσου της
ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας
σχεδιασµού πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων. Στην παρούσα µελέτη ακολουθούνται τα
ακόλουθα διακριτά βήµατα:
•

H περιγραφή του προγράµµατος, δηλαδή η κατά το δυνατόν αναλυτική αναφορά σε έργα και
δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Χ.Ε ∆ΕΠΙΝ. και
κυρίως στους στόχους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων

•

Η περιγραφή της σηµερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, κατά την οποία διαγνώστηκαν τα
επίπεδα των περιβαλλοντικών παραµέτρων και εντοπίσθηκαν τα ευαίσθητα και µη σηµεία.

•

Η

εκτίµηση,

αξιολόγηση

και

αντιµετώπιση

των

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

του

προγράµµατος, η µεθοδολογία της οποίας εκτίθεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 της παρούσας
µελέτης.
Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Για την εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΕΠ συντέθηκε µια
µεθοδολογία δύο σταδίων. Συνοπτικά:
•

Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική
παράµετρος ή δείκτης από µια ή περισσότερες δράσεις του ΕΠ.

•

Στο δεύτερο στάδιο, για τις µεταβολές που εκτιµήθηκαν ως πιθανές, εκτιµώνται τα
χαρακτηριστικά των αλλαγών π.χ. η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής, η µονιµότητα ή
ο περιορισµένος χρόνος παραµονής της κ.ά. Κατόπιν, διεξάγεται η αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ή µη της λήψης µέτρων αντιµετώπισης. Σε
καταφατική περίπτωση προσδιορίζεται το είδος των κατάλληλων µέτρων.

Η διερεύνηση του πρώτου σταδίου κατέληξε στην κατάρτιση του πίνακα µε εξήντα πέντε κρίσιµες
ερωτήσεις, διαρθρωµένες σε είκοσι περιβαλλοντικά θεµατικά πεδία. Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται
ως «κόσκινο» για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ, ώστε να διαγνωσθούν οι περιβαλλοντικές
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συνιστώσες που ενδέχεται να µεταβληθούν, αλλά και αυτές που δεν πρόκειται να δεχθούν τάσεις
αλλαγής (screening).
Οι πρώτες συλλέγονται και περνούν στο επόµενο στάδιο, αυτό του προσδιορισµού των ιδιοτήτων
κάθε µεταβολής. Ακολουθεί δηλαδή αξιολόγηση του χαρακτήρα κάθε επίπτωσης και εντοπίζονται οι
δυνατότητες πρόληψης και εκ των υστέρων αναστροφής των επιπτώσεων, ώστε να διαµορφωθεί η
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στρέφονται τα µέτρα αντιµετώπισης. Τέλος, διερευνώνται
λεπτοµερέστερα τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων.
Συµπερασµατικά, από την αξιολόγηση του συγκεκριµένου ΕΠ προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:

•

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει υψηλό βαθµό συµβατότητας µε την
εθνική και κοινοτική πολιτική περιβάλλοντος, περιλαµβάνοντας επιµέρους δράσεις στα Μέτρα
των περισσότερων Αξόνων Προτεραιότητας που ενσωµατώνουν την περιβαλλοντική διάσταση
άµεσα ή έµµεσα. Τα µέτρα των αξόνων, που παρουσιάζονται ως αµέσως συναφή µε τους
τοµείς προτεραιότητας του έκτου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, συγκεντρώνουν
ένα ποσό χρηµατοδότησης ύψους 863 εκ € περίπου (66% της συνολικής ∆ηµόσιας
∆απάνης του ΕΠ), το οποίο αφορά στη λήψη ενεργητικών µέτρων περιβαλλοντικής
προστασίας.

•

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια µε τον
χωροταξικό σχεδιασµό και ευρεία χωρική διασπορά των πόρων.

•

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δηµιουργείται το υπόβαθρο για την αειφόρο
ανάπτυξη της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, παράλληλα µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η δηµιουργία του
υπόβαθρου για την αειφόρο ανάπτυξη περιλαµβάνει όλες τις επιµέρους συνιστώσες που
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα οι προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν παρεµβάσεις στους τοµείς της ψηφιακής
σύγκλισης και της αναβάθµισης της διοίκησης, την υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, του
πολιτισµού, της παιδείας και του περιβάλλοντος.
Αντιµετώπιση επιπτώσεων

Εν συνεχεία στο πλαίσιο της παρούσας ΣΜΠΕ δίνεται σε επίπεδο κατευθύνσεων, µία σειρά προτάσεων
και µέτρων, τα οποία είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση των οποιωνδήποτε δυσµενών επιπτώσεων,
που εκτιµάται ότι θα προκληθούν από την εφαρµογή του ΕΠ στους ως άνω τοµείς του Περιβάλλοντος.
Β. ∆ιαβούλευση
1. Ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εστάλη από την Ειδική
υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε στις αρµόδιες ∆ηµόσιες Αρχές προκειµένου να εκφράσουν τη
γνώµη τους και τυχόν παρατηρήσεις τους σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/05-0906 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).
2. Έγινε δηµοσιοποίηση του φακέλου από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδος µε
δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας.
3. Έγινε ανάρτηση των κειµένων της ΣΜΠΕ στους δικτυακούς τόπους των τριών Περιφερειών.
4. Εστάλη η ΣΜΠΕ σε όλα τα µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων και παρουσιάσθηκε σε ανοικτή
συνεδρίαση στα Περιφερειακά Συµβούλια ∆υτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.
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Οι προβλεπόµενοι όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος, που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ ενσωµατώθηκαν στα
κατάλληλα σηµεία του ΕΠ.
Γ. Ενναλακτικές ∆υνατότητες
Γ.1 Εισαγωγή
Σύµφωνα µε το Αρ. 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, απαιτείται, στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) να µελετηθούν “οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, λαµβανοµένων υπόψη των
στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του Προγράµµατος ή Σχεδίου (Π.Σ)’’ καθώς και οι
σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλεγόµενης προς εφαρµογή εναλλακτικής
δυνατότητας, έτσι ώστε µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων, όρων και διαδικασιών για την
αξιολόγηση και εκτίµηση των επιπτώσεων, που ενδέχεται να έχει στο περιβάλλον, να προωθείται η
αειφόρος ανάπτυξη και µία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.
∆.2 Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων
Στη ΣΜΠΕ εξετάσθηκαν τέσσερις (4) εναλλακτικές δυνατότητες εφαρµογής (Scenarios) του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έτσι ώστε σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, να τεκµηριωθούν
περιβαλλοντικά οι λόγοι επιλογής του προς εφαρµογή σχεδίου.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν είναι:

¨

Μηδενική λύση (No Ρlan or Programme)

¨

Ανάπτυξη χωρίς Κεντρικό Στρατηγικό Σχεδιασµό (Unplanned Growth)

¨

Σχεδιασµός του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της περιόδου 2007-2013 στα ίδια πρότυπα µε
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (Current situation)

¨

Προγραµµατισµένη Ανάπτυξη βάσει Κεντρικού Στρατηγικού Σχεδιασµού (Planned Growth).

Με βάση την αξιολόγηση που διεξήχθη:
Η Mηδενική Λύση, δηλαδή η µη εφαρµογή του ΠΕΠ θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µη υλοποίηση ενός
µέρους της Συνολικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΧΕ ∆ΕΠΙΝ, της οποίας Κεντρικός Στρατηγικός
Αναπτυξιακός Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την
επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής
προγραµµατισµού.
Σύµφωνα µε την δεύτερη ως άνω αναφερόµενη εναλλακτική δυνατότητα, οι δράσεις οι οποίες
πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια εφαρµογής του Προγράµµατος δεν γίνονται µε βάση ένα
Κεντρικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασµό, αλλά αποσπασµατικά µε ‘’εµβαλωµατικές λύσεις’’ (ad
hoc basis). Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να αντιµετωπίζονται σε τοπικό µόνο επίπεδο και χωρίς την
υπαγωγή σε ένα ευρύτερο διαχειριστικό σχέδιο, σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η από
ληψη νερού ή η διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων (π.χ. αύξηση αριθµού γεωτρήσεων, απόληψη
ύδατος από µία περιοχή που θα έχει επιπτώσεις στις πηγές µίας άλλης). Στο ίδιο πλαίσιο επίσης
µπορεί να κινηθεί και η επιλογή κατασκευής συγκεκριµένου οδικού δικτύου, το οποίο θα αναπτύσσει
άνισα τις επί µέρους χωρικές ενότητες της Περιφέρειας, όπως είναι η επιλογή κατασκευής
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αυτοκινητόδροµων έναντι ανάπτυξης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, µε αποτέλεσµα την
εξυπηρέτηση µεν των αστικών κέντρων αλλά την αποδυνάµωση της υπαίθρου.
Η τρίτη εναλλακτική δυνατότητα εξετάζει τα αποτελέσµατα της συνέχισης της Στρατηγικής Ανάπτυξης
η οποία ακολουθήθηκε κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο.Για την αξιολόγησή της έγινε
αποτίµηση των αποτελεσµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 στις 3 επί µέρους
περιφέρειες. Από την αποτίµηση προέκυψε ότι εάν συνεχιστεί η ίδια Στρατηγική Ανάπτυξης, δεν θα
επιτευχθεί βελτίωση των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της ∆ΕΠΙΝ και ούτε θα
αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της, το οποίο σχετίζεται µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που
διαθέτει, όπως αυτά έχουν περιγραφεί προηγούµενα. Οι δύο αυτές παράµετροι, της
βελτίωσης/εξάλειψης των αρνητικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και της αξιοποίησης των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, τεκµηριώνουν την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής
στρατηγικής της ∆ΕΠΙΝ στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Περιβαλλοντικής Σύγκλισης µε
τους ευρωπαίους εταίρους για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης.
Όσον αφορά στην Εναλλακτική δυνατότητα 4, έρχεται να αντιµετωπίσει ελλείψεις και προβλήµατα που
δεν µπόρεσαν να αντιµετωπιστούν επαρκώς κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο δίνοντας
µεγαλύτερη έµφαση σε δράσεις που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής (62%
του προϋπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής του Προγράµµατος).
Συµπερασµατικά:
Οι στόχοι του ΠΕΠ εντάσσονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σύµφωνα µε το
Άρθρο 3 του Κ(ΕΚ) 1083/2006 αναλαµβάνει (χρησιµοποιώντας τα υφιστάµενα κοινοτικά
χρηµατοδοτικά µέσα) να προαγάγει την εναρµονισµένη, ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη της
Κοινότητας, στοχεύοντας στη µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που
έχουν ανακύψει, ιδίως σε χώρες και περιφέρειες των οποίων η ανάπτυξη υστερεί, σε συνάρτηση µε
την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, και στη γήρανση του πληθυσµού. Η δράση αυτή της Ε.Ε
ενσωµατώνει, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τις προτεραιότητες της Κοινότητας υπέρ της
βιώσιµης ανάπτυξης.
Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων εφαρµογής καθώς και της µη
εφαρµογής του ΠΕΠ (µηδενική λύση), για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, στηρίζεται σε
κριτήρια τα οποία σχετίζονται µε τις προτεραιότητες της Κοινότητας υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης, της
προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της οικονοµικής
µεγέθυνσης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής ένταξης.
Όσον αφορά στις Εναλλακτικές δυνατότητες 1, 2 και 3, απορρίπτονται ως αντίθετες µε το επιθυµητό
αποτέλεσµα το οποίο αναµένεται από την εφαρµογή του ΠΕΠ, το οποίο στοχεύει στην αναβάθµιση
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της ∆ΕΠΙΝ, την προστασία και ανάδειξη του Φυσικού
Περιβάλλοντος καθώς και την αναβάθµιση και προστασία των φυσικών της πόρων (αέρας, νερά,
έδαφος, υπέδαφος).
Επιλέγεται η Εναλλακτική δυνατότητα 4 καθόσον σε σχέση µε το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον καθώς και τους φυσικούς πόρους, πρόκειται να τα βελτιώσει, αξιοποιώντας και
αναδεικνύοντας τα θετικά σηµεία και εξοµαλύνοντας ή / και εξαλείφοντας τα αρνητικά, προσεγγίζοντας
έτσι το στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
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Στην προκειµένη περίπτωση το ζητούµενο είναι η εφαρµογή του ΠΕΠ, µε τον απαράβατο όµως όρο
της βιωσιµότητας (αειφορίας), η οποία θα εξασφαλίσει το ποιοτικό περιβάλλον για τη σηµερινή γενιά
και θα διαφυλάξει το ποιοτικό µέλλον για τις επερχόµενες γενεές Το τελευταίο αυτό αποτελεί τεράστια
ηθική ευθύνη για όλους, για όσους λαµβάνουν αποφάσεις και σε όλα τα επίπεδα, για όσους υλοποιούν
και για όσους συµµορφώνονται µε τους κανόνες, αφού σήµερα αποφασίζουµε για το πώς και πόσο θα
ζήσουν οι επερχόµενοι ενώ αυτοί είναι απόντες χωρίς τη δυνατότητα της οποιασδήποτε παρέµβασης.
Σχετικά µε την εκτίµηση της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων αναφέρεται ότι:

•

Για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αυξάνονται σηµαντικά οι πόροι για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ µειώνονται οι πόροι για τις
υποδοµές µεταφορών και λιγότερο για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

•

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνονται οι πόροι κυρίως για δράσεις προστασίας
περιβάλλοντος και λιγότερο για τον πολιτισµό και την ανταγωνιστικότητα, ενώ µειώνονται λίγο οι
πόροι για τις µεταφορικές υποδοµές, αν και θεωρείται ιεραρχικά η σηµαντικότερη
προτεραιότητα.

•

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αυξάνονται σηµαντικά οι πόροι για το περιβάλλον, ενώ
µειώνονται οι πόροι για την ανταγωνιστικότητα.

Εποµένως, το προτεινόµενο ΠΕΠ:
9

Αξιοποιεί περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ∆ΕΠΙΝ, τα οποία είναι ο ιδιαίτερης
σηµασίας φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος, µε στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή
τουριστικών υπηρεσιών.

9

∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην περιβαλλοντική προστασία µε υποδοµές για τη διαχείριση
στερεών και υγρών αποβλήτων.

9

∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών
και των αστικών περιοχών µε την βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών κοινής ωφέλειας, τη
διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου και τη βελτίωση της προσπελασιµότητας στο
ενδοπεριφερειακό δίκτυο, του οποίου η ανάπτυξη περισσότερο αξιοποιεί παρά βλάπτει το
φυσικό περιβάλλον.

9

∆ίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προστασία και αποκατάσταση των φυσικών της πόρων, όπως
το έδαφος και τα νερά, µε την αλλαγή του γεωργικού προτύπου προς τις βιολογικές
καλλιέργειες, προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια
(υφαλµύρωση, φυτοφάρµακα κ.ά.).

9

Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων (σε περιφερειακό επίπεδο) µε την
ενσωµάτωση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών και την παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών
προϊόντων.

9

Εν κατακλείδι, λαµβάνει υπόψη της και στηρίζει ισόρροπα και τους τρεις πυλώνες της
Ανάπτυξης: την Κοινωνία, την Οικονοµία και το Περιβάλλον, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιέσεις,
οι οποίες οδηγούν σε επιπτώσεις και τις περισσότερες φορές σε αντιδράσεις (Pressure,
Impacts, Response).
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∆. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρµογή του προγράµµατος
1.

Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία και
υποστήριξη

κάθε

Υπηρεσίας

Περιβάλλοντος

µε

αρµοδιότητα

παρακολούθησης

περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα της, προκειµένου µεταξύ άλλων να
εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα
επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας
ενότητας υποβάλλονται στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται στο
ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν µε τις αντίστοιχες εκθέσεις
των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλων
σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου.
2.

Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια µιας συγκριτικής
έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες
αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συµµορφώνεται
µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α)

Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που
συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες
περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ (κεφ. 9)
ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Αρχή
Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από
τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράµµατος. Η έκθεση για κάθε έτος
συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου
έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα περιλαµβάνει επίσης και
τα πεπραγµένα του προγράµµατος εντός του 2007.

β)

Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους
2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός της
συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται
στο υλοποιηθέν τµήµα του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ και τις
εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της
αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος των
δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
αντίστοιχο µε αυτό των ετήσιων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σηµαντικών
αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον
θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά
µέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί, εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης παρακολούθησης του προγράµµατος σε
µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.
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2.11 Σύνοψη της εκ των προτέρων αξιολόγησης
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών
Η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό από στατιστικά δεδοµένα (κυρίως
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
περιλαµβάνει ενδελεχή ανάλυση ανά Περιφέρεια των επιµέρους χαρακτηριστικών της και µια συνολική
αναφορά της υφιστάµενης κατάστασης στη χωρική ενότητα ∆ΕΠΙΝ.
Η ανάλυση αποδίδει επαρκώς τόσο τη στατική εικόνα (snapshot), όσο και τη δυναµική από την εξέλιξη
των προηγουµένων ετών (trend analysis). Η συγκριτική ανάλυση επιτρέπει να φανούν καλύτερα οι
αποκλίσεις και προβάλλει τις προτεραιότητες που είναι κατάλληλες ανά Περιφέρεια, παρουσιάζονται
δε 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. 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 ανάλυσης.
Στο τµήµα της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης παρουσιάζεται, επίσης, µια αποτίµηση των
αποτελεσµάτων

της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 και διαπιστώνεται η

καταγραφή των πραγµατοποιηθεισών και πραγµατοποιούµενων παρεµβάσεων, τόσο από το ΠΕΠ,
όσο και από άλλα Προγράµµατα, µε ποσοτικοποιηµένα στοιχεία υλοποίησης, ενώ εντοπίζεται η µη
αναφορά στις επιπτώσεις αυτών των παρεµβάσεων σε αναπτυξιακούς δείκτες της Περιφέρειας,
αντικείµενο εξ’ άλλου της ex-post αξιολόγησης του Γ’ ΚΠΣ. Εντούτοις, διαπιστώνεται η προσπάθεια
εκτίµησης κάλυψης των αναγκών από αυτές τις παρεµβάσεις, εντοπίζοντας τις ανάγκες που
εξακολουθούν να υφίστανται, µε τη λήξη της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.
Η κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, η οποία δίδεται αναλυτικά ανά Περιφέρεια ολοκληρώνεται µε την
παρουσίαση της ανάλυσης SWOT για την κάθε Περιφέρεια. Επιπλέον, παρατίθεται και µια
«συνθετική»/συγκεντρωτική SWOT για την ΧΕ ∆ΕΠΙΝ συνολικά, η οποία συστηµατοποιεί τα ευρήµατα
της υφιστάµενης κατάστασης µε την ανάδειξη των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών, καθώς και
των αναπτυξιακών ευκαιριών, αλλά και ενδεχόµενων απειλών, αποτελώντας τη βάση για την
αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής η οποία όµως εξαρτάται από ένα πλέγµα έντονων
παρεµβάσεων πολλών Προγραµµάτων στην Περιφέρεια.
Ως προϊόν της συνεργασίας του ΣΑ µε τις ΕΥ∆ ΠΕΠ, προέκυψε, µεταξύ άλλων, µια σειρά προτάσεων
εκ µέρους του πρώτου προς τις ΕΥ∆, οι οποίες υιοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό και αφορούσαν
ενδεικτικά:
2. Οµογενοποίηση του τρόπου παρουσίασης της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης στις τρεις
περιφέρειες, καθώς και των αναλύσεων SWOT.
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3. Συστηµατικότερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 µε
περιορισµό της στοχοθεσίας και έµφαση στις φυσικές εκροές και την αύξηση δυναµικότητος.
4. Παρουσίαση των κινδύνων, βέλτιστων πρακτικών και αδυναµιών που παρατηρήθηκαν στην
προγραµµατική περίοδο 2000-2006.
Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής
Στην ενότητα που αφορά στην αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013, µε βάση τις
ανάγκες που προκύπτουν από την ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης επιχειρείται µια
ανάλυση των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων. 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
συνέπεια της στρατηγικής και η ενδεχόµενη επικινδυνότητα κατά την υλοποίησή της.
Αναφορικά µε τη διερεύνηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠ και την αποτίµηση της συνέργειας των
δράσεών του, τη διερεύνηση δηλ. εν τέλει του βαθµού σύγκλισης των διάφορων παρεµβάσεων του
ΠΕΠ στην κατεύθυνση της επίτευξης των γενικότερων στόχων και προτεραιοτήτων, προκύπτει ότι και
τα τρία επιµέρους Προγράµµατα παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνοχή, που σηµαίνει ότι οι
στόχοι είναι σχετικοί µεταξύ τους, οι δράσεις που θα αναληφθούν είναι σχετικές µε τους στόχους, αλλά
ταυτόχρονα και αµοιβαία συµπληρωµατικές στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος.
Το ΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 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 έχει βασιστεί σε µια
σειρά εισροών, οι οποίες αφορούν στην ανάλυση της κοινωνικο-οικονοµικής κατάστασης κάθε
Περιφέρειας, στα ισχυρά και αδύνατα σηµεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από την
προηγούµενη ανάλυση, στις διαπιστωµένες ανάγκες / προτεραιότητες, καθώς και στις εθνικές (ΕΣΠΑ,
ΕΠΜ) και Ευρωπαϊκές (Στρατηγική Λισαβόνας και Γκέτεµποργκ, ΚΣΚΓ, νέοι Κανονισµοί, κλπ.)
πολιτικές.
Τα ως άνω αποτελούν, σε πρώτο επίπεδο, 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 αδυναµιών και ενδεχόµενων απειλών, αλλά παράλληλα στοχεύοντας στην
αξιοποίηση των δυνητικών ευκαιριών (βραχυπρόθεσµων ή µακροπρόθεσµων).
Ειδικότερα ανά Περιφέρεια:
-

Η στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 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
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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, σε οικονοµικούς όρους, υστέρηση της Περιφέρειας, τόσο σε διαπεριφερειακό,
όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Η προσέγγιση της Π∆Ε για την νέα προγραµµατική
περίοδο επικεντρώνεται σε εκείνους τους τοµείς που παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις, σε
συνδυασµό µε το βαθµό κάλυψης αυτών των ελλείψεων από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά
Προγράµµατα
-

Η στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου εστιάζεται στον κεντρικό αναπτυξιακό στόχο
που αποτελεί η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας, 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, την εφαρµογή
καινοτοµιών και την άµβλυνση των ενδοπεριφερειακών/τοπικών-χωρικών ανισοτήτων. Για
την εξυπηρέτηση των ανωτέρω, σε συνδυασµό µε τους τοµείς πολιτικής µε τους οποίους
συνδέονται,

κατανεµήθηκαν

ανάλογα

τα

διατιθέµενα

κονδύλια

του

Προγράµµατος,

λαµβάνοντας υπόψη και τις παρεµβάσεις των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη, βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της φαίνεται
να στηρίζεται στις δράσεις σύνδεσης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας
µε αστικά κέντρα, κεντρικούς οδικούς άξονες και λιµάνια, στην αξιοποίηση των φυσικών και
πολιτιστικών της πόρων, καθώς και στις δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας,
οι οποίες κατά µείζονα λόγο αφορούν σε τουριστικές επιχειρήσεις.
-

Η στρατηγική για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 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. Το µίγµα
πολιτικής της ΠΙΝ είναι εστιασµένο στην βασική παραγωγική δραστηριότητα της (τουρισµός),
µε το σύνολο των υπόλοιπων προτεραιοτήτων να δρα επικουρικά προς αυτόν. Το στοιχείο
αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα / επιπτώσεις του
στρατηγικού σχεδιασµού (σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή αναπτυξιακού οράµατος) είναι
διακριτά και µετρήσιµα.

Αναφορικά µε την εκτίµηση της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων ανά θεµατική κατηγορία, σε σχέση
µε την προηγούµενη περίοδο, διαπιστώνεται ότι:
-

Για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αυξάνονται σηµαντικά οι πόροι για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ µειώνονται οι πόροι για τις
υποδοµές µεταφορών και λιγότερο για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό.

-

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξάνονται οι πόροι κυρίως για το περιβάλλον και
λιγότερο για τον πολιτισµό και την ανταγωνιστικότητα, ενώ µειώνονται λίγο οι πόροι για τις
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µεταφορικές υποδοµές, στις οποίες παραταύτα διατίθεται ένα σηµαντικό µέρος των
κονδυλίων του Προγράµµατος, όπως επίσης για κοινωνικές υποδοµές.
-

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αυξάνονται σηµαντικά οι πόροι που αφορούν σε δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος, σε ολοκληρωµένες δράσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης
και σε κοινωνικές υποδοµές (υγεία, εκπαίδευση).

Οσον αφορά στην εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του ΕΠ, αυτοί
µπορούν να είναι είτε κίνδυνοι που σχετίζονται µε την καταλληλότητα επιλογής των προτεραιοτήτων
και του προτεινόµενου «µίγµατος πολιτικής», είτε κίνδυνοι που αφορούν τον προγραµµατισµό και την
υλοποίηση του Προγράµµατος. Σε γενικές γραµµές, σχετικά µε τους κινδύνους σε στρατηγικό επίπεδο,
εκτιµάται 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. Ελλοχεύουν, παραταύτα, κίνδυνοι που σχετίζονται µε την
υλοποίηση των δράσεων / έργων, οι οποίοι µπορεί να οφείλονται σε αδυναµίες των Τελικών
∆ικαιούχων.
Οι παραπάνω κίνδυνοι εντοπίσθηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και µε
ανταλλαγή απόψεων µε τα στελέχη των ΕΥ∆ των ΠΕΠ. Βασική αιτία των κινδύνων αυτών αποτελεί η
σηµαντική υποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευµένης εµπειρίας των αρκετών εκ των δυνητικών
τελικών δικαιούχων σε θέµατα προγραµµατισµού, ωρίµανσης και παρακολούθησης έργων.
Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις Εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές
Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η συνάφεια της στρατηγικής και των πολιτικών του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος µε τις Εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις. Τα
ειδικά θέµατα που εξετάζονται περιλαµβάνουν συσχέτιση του ΕΠ µε:
-

το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

-

το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων (ΕΣΜ)

-

τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις

-

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 εθνικές/εσωτερικές και ευρωπαϊκές ανάγκες και προτεραιότητες, ο ΣΑ
κατήρτισε ποιοτικές µήτρες συνάφειας (σύµφωνα µε τη µεθοδολογία MEANS) για κάθε Περιφέρεια
στην ΧΕ ∆ΕΠΙΝ. Από τη µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων των πινάκων αυτών, προέκυψε µια σειρά
από αξιολογικά συµπεράσµατα, ως εξής:
-

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
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προωθούνται τουλάχιστον από έναν ΑΠ, η πολιτική δε που έχει συνάφεια µε το µεγαλύτερο
ποσοστό των ΑΠ είναι αυτή που εστιάζεται στην «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής».
-

Όσον αφορά στη συσχέτιση του ΕΠ µε το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων, Οι ΑΠ του ΕΠ
παρουσιάζουν, σε γενικές γραµµές, ικανοποιητικό βαθµό συνάφειας µε τους στόχους του
ΕΣΜ, 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 ΚΣΚ εµφανίζουν αρκετά υψηλό βαθµό συνάφειας µε τους στόχους των
ΑΠ του ΕΠ, αφού από το σύνολο των δεκαπέντε πολιτικών των ΚΣΚ 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

Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ, απαιτείται η απεικόνιση των κυριότερων
παρεµβάσεων και αποτελεσµάτων του µέσω ενός συστήµατος κατάλληλων δεικτών. Σύµφωνα µε τον
Κανονισµό, απαίτηση υπάρχει για δείκτες εκροών και αποτελέσµατος, χωρίς όµως αυτό να αναιρεί τη
δυνατότητα χρήσης δεικτών επιπτώσεων. Η επιλογή ενός δείκτη του ΕΠ κρίνεται από την ταυτόχρονη
ικανοποίηση κριτηρίων όπως, εννοιολογική επάρκεια και σαφήνεια δηλ. τι ακριβώς µετράει ο δείκτης,
καταλληλότητα, δηλ. κατά πόσο ο δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός για τις αντίστοιχες δράσεις που θα
υλοποιεί ο ΑΠ, µετρησιµότητα, δηλ. κατά πόσο είναι εφικτό να υπολογιστούν οι τιµές βάσης και τιµές
στόχου στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου αναφοράς και τέλος 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.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί, βέβαια, ο σαφής ορισµός των δεικτών µε εξειδίκευση των παραµέτρων
που τους προσδιορίζουν (σαφής προσδιορισµός της δραστηριότητας / παρέµβασης που µετρούν, του
πεδίου αναφοράς των στόχων, της µονάδας µέτρησης, ορισµός της τιµής-βάσης από αξιόπιστες και
επαρκείς πηγές, µεθοδολογία ποσοτικοποίησης µε χρήση ενδεχοµένως µέσου µοναδιαίου κόστους,
καθώς και µεθοδολογία / παραδοχές υπολογισµού), ώστε να µην υπάρχουν ερωτηµατικά για το τι
ακριβώς µετράει ο δείκτης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων περιλαµβάνονται 54 συνολικά δείκτες, 32 εκροών και 22 αποτελεσµάτων, ενώ δεν
περιλαµβάνονται δείκτες επιπτώσεων, καθώς δεν υπάρχει η σχετική απαίτηση από τον Κανονισµό στο
παρόν στάδιο (18 δείκτες στη ∆υτική Ελλάδα, 16 στην Πελοπόννησο και 20 δείκτες στα Ιόνια Νησιά).
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Οι δείκτες δε αυτοί 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 αποτυπώνουν το
περιεχόµενο τόσο του ΕΠ συνολικά όσο και αυτό καθενός εκ των επιµέρους ΑΠ µε αντιπροσωπευτικό
και ισορροπηµένο τρόπο.
Ειδικότερα:
-

στους ΑΠ 1, 2, 3 που αφορούν, ανά Περιφέρεια, στην «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των
υποδοµών

προσπελασιµότητας»

περιλαµβάνονται

12

δείκτες

(8

εκροών

και

4

αποτελεσµάτων). Οι δείκτες του συγκεκριµένου άξονα δεσµεύουν για την ποσοτικοποίηση
των στόχων τους το 88% του π.υ του Άξονα
-

στους ΑΠ 4, 5, 6 που αφορούν στην «Ψηφιακή Σύγκλιση µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ και
τόνωση της επιχειρηµατικότητας» περιλαµβάνονται 15 δείκτες (8 εκροών και 7
αποτελεσµάτων). Οι δείκτες του συγκεκριµένου άξονα δεσµεύουν για την ποσοτικοποίηση
των στόχων τους το 74% του π.υ του Άξονα

-

στους ΑΠ 7, 8, 9 σχετικά µε την «Αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» περιλαµβάνονται οι
περισσότεροι δείκτες - 27 συνολικά (16 εκροών και 11 αποτελεσµάτων). Οι δείκτες του
συγκεκριµένου άξονα δεσµεύουν για την ποσοτικοποίηση των στόχων τους το 61% του π.υ
του Άξονα

-

στον ΑΠ 10 που αφορά στην «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» δεν αναφέρονται δείκτες.

Αναφορικά µε την εφικτότητα των στόχων του προγράµµατος, ο αξιολογητής εκτιµά ότι η
ποσοτικοποίηση των δεικτών είναι ορθολογική, βασίστηκε δε σε στοιχεία µοναδιαίου κόστους, δηλ.
έγινε µε βάση το µέσο κόστος υλοποίησης επιλεγµένων τύπων πράξεων της προηγούµενης περιόδου,
σύµφωνα µε

εκτιµήσεις των αρµόδιων στελεχών των ΕΥ∆ των ΠΕΠ, καθώς και εκτιµήσεις των

αξιολογητών της προηγούµενης περιόδου (από τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης), υπάρχει όµως
διαφοροποίηση στα µοναδιαία κόστη από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, λόγω της γεωγραφικής τους
ιδιαιτερότητας.
Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής
Όσον αφορά στους µηχανισµούς και τις διαδικασίες εφαρµογής, η αξιολόγηση εκτιµά καταρχήν ότι
παρά το νέο απαιτητικό πλαίσιο του ∆' ΚΠΣ, ο εκσυγχρονισµός των µηχανισµών εφαρµογής µέχρι
σήµερα, κυρίως κατά τη διάρκεια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου έχει βελτιώσει
σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα, σε σχέση τόσο µε την υλοποίηση των έργων, όσο και µε την εν
γένει διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Το νέο διαχειριστικό και ελεγκτικό πλαίσιο για το ΕΠ 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
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και ελέγχου, την αυστηρότητα του προγραµµατισµού, την δηµοσιονοµική αυστηρότητα και τον
αυστηρότερο έλεγχο της τήρησης της αρχής της προσθετικότητας.
Ως προς την καταλληλότητα των νέων διατάξεων εφαρµογής για την αντιµετώπιση των
µειονεκτηµάτων των Σ∆Ε της περιόδου 2000-2006 διαπιστώνεται ο υψηλός βαθµός καταλληλότητας,
καθώς επιχειρείται ορθολογικοποίηση της δοµής και λειτουργίας των µηχανισµών µε σαφήνεια στη
διατύπωση των αρµοδιοτήτων και µε κεντρικό, σαφή και αυστηρό συντονισµό, ενώ προβλέπονται,
µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για τη µείωση του µεγάλου αριθµού των τελικών δικαιούχων µε παράλληλη
ενδυνάµωση της ικανότητάς τους, µείωση των γραφειοκρατικών µηχανισµών και της διασποράς του
Σ∆Ε όσο και του αριθµού των ∆ιαχειριστικών Αρχών. Παράλληλα, ο προγραµµατισµός δηµιουργίας
συντονιστικών µηχανισµών για δράσεις που άπτονται σηµαντικών εθνικών και κοινοτικών πολιτικών
δηµιουργεί τις προοπτικές ορθολογικής και αποτελεσµατικής αναπτυξιακής παρέµβασης στην
Περιφέρεια. Η ενδυνάµωση της εταιρικής σχέσης, επίσης, προάγεται από τις διαδικασίες σχεδιασµού
και τη λειτουργία των σχετικών µηχανισµών.
Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται υψηλός βαθµός κάλυψης τόσο των αδυναµιών των
προηγούµενων διατάξεων εφαρµογής όσο και των απαιτήσεων των νέων κανονισµών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Γενικά
Ο τοµέας των µεταφορών κρίνεται ως ιδιαίτερης σηµαντικότητας, δεδοµένης της γεωγραφικής θέσης
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Πάτρα – ∆υτική Πύλη της χώρας, σηµείο εκκίνησης Π.Α.Θ.Ε,
σύνδεση Πελοποννήσου µε ηπειρωτική χώρα, κλπ).
Αναφορικά µε τα δι ευρωπαϊ κά δί κτ υα , για την περίπτωση της ∆υτικής Ελλάδος, η θαλάσσια
λεωφόρος Αδριατικής-Ιονίου είναι ο πλέον βασικός άξονας συνδυασµένων µεταφορών, που λειτουργεί
ως τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών. Το τµήµα των οδικών διευρωπαϊκών δικτύων που
σχετίζεται µε τη λειτουργία του διαδρόµου Αδριατικής – Ιονίου και αφορά στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας, είναι ο αυτοκινητόδροµος Π.Α.Θ.Ε και ειδικότερα το τµήµα Πάτρα - Αθήνα. Άλλο σηµαντικό
έργο είναι ο ∆υτικός Άξονας (Ιόνια Οδός), έργο το οποίο σχετίζεται µε την Εγνατία Οδό (το
σηµαντικότερο τµήµα αυτού του έργου αποτελεί η ζεύξη του Ρίου-Αντίρριου που έχει ολοκληρωθεί)
Υπό την έννοια αυτή για την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδος, εκτιµάται ότι η ολοκλήρωση των
µεγάλων έργων µεταφορικής υποδοµής θα συµβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης, τόσο διαπεριφερειακά όσο και ενδοπεριφερειακά

και θα δράσει ως αναπτυξιακό

εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού.
Οι οδικές µεταφορές στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας αποτελούν το σηµαντικότερο τµήµα του τοµέα
των µεταφορών, όµως η κατάσταση αυτών παραµένει ακόµα σε µέτρια επίπεδα. Το γεγονός αυτό
αποδίδεται κυρίως στη γεωµορφολογία της Περιφέρειας, που δεν επέτρεψε λόγω του υψηλού κόστους
την πλήρη ανάπτυξη άλλων µεταφορικών δικτύων.
Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, η υπάρχουσα µετρική γραµµή (φτωχά γεωµετρικά
χαρακτηριστικά, πεπαλαιωµένη επιδοµή και υποδοµή), καθώς η

ανυπαρξία σύγχρονων µέσων

τηλεπικοινωνίας και σηµατοδότησης, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την ολοκλήρωση του
τµήµατος (εντός των ορίων της Περιφέρειας), του βασικού σιδηροδροµικού άξονα της χώρας
(ΠΑΘΕ/Π) που εντάσσεται στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων.
Στον τοµέα των λιµενικών υποδοµών, παρά τις σχετικές προσπάθειες κατά την διάρκεια των
προηγούµενων, αλλά και της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, δεν επιτεύχθηκαν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα (βελτίωση συνθηκών διακίνησης φορτίων και επιβατών), κυρίως λόγω
των καθυστερήσεων στην κατασκευή των έργων (Λιµάνια Πατρών, Αιγίου). Αντίθετα το εµπορικό
λιµάνι του Αστακού, ενώ επί σειρά ετών ήταν αναξιοποίητο, σήµερα ολοκληρώνεται και είναι σε φάση
εκµετάλλευσης, όµως µε αρκετές ακόµη ανάγκες επενδύσεων, όπως η ολοκλήρωση των υποδοµών
και η κατασκευή του οδικού δικτύου σύνδεσης µε το ∆υτικό Άξονα.
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Στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης ζήτησης που παρατηρήθηκε
κατά τα τελευταία χρόνια, οι δυνατότητες των υφιστάµενων

στρατιωτικών αεροδροµίων (Άραξος,

Ανδραβίδα, Άκτιο), που εξυπηρετούν και πολιτικές πτήσεις (π.χ. charters), έχουν ήδη ξεπερασθεί ως
προς τα επιχειρησιακά δεδοµένα των χώρων κίνησης αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, πίστες
στάθµευσης αεροσκαφών) και ως προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές
διευκολύνσεις. Τέλος, υπάρχει έλλειψη ευρείας και ολοκληρωµένης εφαρµογής της τηλεµατικής και
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), γεγονός που θα µπορούσε να συµβάλει
στην παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Στη
βάση των ως άνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου πολιτικού
αεροδροµίου σε ένα από τα στρατιωτικά αεροδρόµια της Περιφέρειας.
Στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναγκαίων
έργων αφενός και η έλλειψη Εµπορευµατικών Κέντρων αφετέρου, έχει ως αποτέλεσµα να
παρουσιάζονται σηµαντικές δυσλειτουργίες στις εµπορευµατικές µεταφορές µε

επιπτώσεις,

τόσο στο κόστος, όσο και στην ποιότητα εξυπηρέτησης.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Το σύστηµα µεταφορών, αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία /
ανάπτυξη της Περιφέρειας. Στρατηγική επιδίωξη και βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράµµατος
αποτελεί η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, µε την
ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήµατος µεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών µετακίνησης, µε ασφάλεια, σε µικρό χρόνο και µε µικρό κόστος µεταφοράς. Οι
παρεµβάσεις του ΠΕΠ στοχεύουν κυρίως στη λειτουργική διασύνδεση µεγάλων τουριστικών
προορισµών και των περιοχών της ενδοχώρας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα, το οδικό δίκτυο, τα
αεροδρόµια και τα λιµάνια της Περιφέρειας Το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» θα
υλοποιήσει παρεµβάσεις που αφορούν στην επέκταση του συστήµατος των αυτοκινητοδρόµων
(ΠΑΘΕ, ∆υτικός Άξονας) και οδικούς άξονες Εθνικού δικτύου
Γενικοί Στόχοι:
• Η αναβάθµιση και συµπλήρωση των δικτύων µεταφορών και των µεταφορικών υπηρεσιών.
Για την εξασφάλιση της προσπελασιµότητας είναι απαραίτητη σε επίπεδο υποδοµών, η ολοκλήρωση
και αναβάθµιση των δικτύων που είτε απουσιάζουν είτε λειτουργούν σε χαµηλές συνθήκες ασφαλείας.
•

Η µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς προσώπων και αγαθών

Σηµαντική παράµετρο στην επιλογή του τρόπου µεταφοράς τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και
για τα αγαθά, αποτελούν το κόστος και ο απαιτούµενος χρόνος. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα αγαθά, το
κόστος µεταφοράς θεωρείται κρίσιµο ως προς την αξιοποίηση των προοπτικών της µεταφορικής
αλυσίδας και την µετατροπή της Περιφέρειας σε κοµβικό σηµείο ανάπτυξης των

συνδυασµένων

µεταφορών.
•

Η βελτίωση της ασφάλειας
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Ο παράγοντας «ασφάλεια» (ιδίως της οδικής), µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών συστηµάτων
αποτελεί σηµαντική παράµετρο ενός µεταφορικού συστήµατος η ανάπτυξη του οποίου θα πρέπει να
τη λαµβάνει σοβαρά υπόψη.
•

Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης

Η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης συνδέεται µε τη βελτίωση των συνθηκών διακίνησης,, της
ασφάλειας των µετακινήσεων, καθώς και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.
Ειδικοί Στόχοι :
Για την επίτευξη της στοχοθεσίας του άξονα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα παρακάτω:
Ανάπτυξη Υποδοµών.
Ολοκλήρωση

υποδοµών

που

δεν

ολοκληρώνονται

στο

πλαίσιο

της

προηγούµενης

προγραµµατικής περιόδου
Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών.
Η εξειδίκευση των γενικών στόχων ανά τοµέα παρέµβασης έχει ως εξής:
•

Οδικές Μεταφορές- Οδικό δίκτυο.

•

Σιδηροδροµικές Μεταφορές.

•

Θαλάσσιες Μεταφορές.

•

Αεροπορικές Μεταφορές.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά προς τις βασικές παρεµβάσεις προσπελασιµότητας που θα χρηµατοδοτηθούν από
το Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Οι κυριότερες παρεµβάσεις ανά τοµέα
παρέµβασης παρουσιάζονται ακολούθως:
Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο
•

Ολ οκλήρωση οδικών τµηµάτων που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

•

∆ηµιουργία νέων οδικών τµηµάτων και αξόνων που
- κρίνονται απαραίτητοι για την ολοκληρωµένη λειτουργία του (ενδοπεριφερειακού ) οδικού
δικτύου της Περιφέρειας,
- εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε κόµβους του τοµέα µεταφορών (λιµάνια,
αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, εµπορευµατικά κέντρα κ.λ.π.) και συµβάλλουν στη
συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών,
- προωθούν υφιστάµενες ή νέες παραγωγικές δραστηριότητες και τονώνουν την τουριστική
ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήµατα, δηµιουργώντας ένα ευνοϊκό κλίµα για
συνολική ανάπτυξη.

•

Βελτίωση τµηµάτων οδικού δικτύου που λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών
παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας.
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•

Αναβάθµιση παλιών οδικών τµηµάτων, που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας.

•

Παρεµβάσεις που αφορούν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, καθώς και την αξιοποίηση «ευφυών
συστηµάτων», ήτοι την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήµατα
πληροφόρησης καιρικών συνθηκών οδού, προειδοποίησης κινδύνου, αυτόµατου εντοπισµού
θέσης οχήµατος), υποβοήθησης ή ελε΄γχου κυκλοφορίας, δηµιουργίας µητρώου συντήρησης και
διαχείρισης του οδικού δικτύου κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
µετακίνησης µε την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας.
•

Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων στα εµπορευµατικά κέντρα και σε ΒΕΠΕ. (Κωδικοί
Κατηγοριών Παρέµβασης 22,23)

Σιδηροδροµικές Μεταφορές
Παρεµβάσεις που αφορούν στο σιδηροδροµικό δίκτυό της Περιφέρειας εκτός του άξονα Πατρών –
Κορίνθου, ο οποίος περιλαµβάνεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα Α’ Προτεραιότητας και εντάσσεται στο
σχεδιασµό του Τοµεακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ειδικότερα :
•

Ολ οκλήρωση σιδηροδροµικών τµηµάτων που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν
προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

•

Παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση του δικτύου, στην αύξηση της ασφάλειας και
αξιοπιστίας, καθώς και τη µείωση του χρόνου διαδροµής. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 16)

Θαλάσσιες Μεταφορές
•

Ολοκλήρωση λιµενικών υποδοµών που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται
να ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου.

•

Βελτίωση λιµενικών υποδοµών και ανωδοµών για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των
παρεχοµένων υπηρεσιών.

•

Βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό ιστό.

•

Ενίσχυση και Εκσυγχρονισµό λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής
σύγκλισης και επιχειρηµατικότητας µε την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων για τη
διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοιων, τη βελτίωση των υποδοµών επικοινωνίας, την ενίσχυση
των υποδοµών και συστηµάτων ασφάλειας και ελέγχου για την καλύτερη κυκλοφορία προσώπων
και αγαθών.

Σηµειώνεται ότι το ΥΕΝ έχει εκπονήσει συγκεκιµένη λιµενική στρατηγική, η όποια έχει ληφθεί υπόψη
στην διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ. (Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 30)
Αεροπορικές Μεταφορές
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πολιτικού αεροδροµίου στη Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας συνάδει
τόσο µε την Εθνική Στρατηγική του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών όσο και µε την
ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στον αναδυόµενο ∆υτικό Άξονα ανάπτυξης της Χώρας και
ειδικότερα µε την Πάτρα ως πόλο ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό µετά από συνεργασία της Περιφέρειας
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∆υτικής Ελλάδας µε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα εξετασθεί ποιο από τα
αεροδρόµια της ευρύτερης περιοχής θα επιλεγεί για την υλοποίηση παρεµβάσεων ανάπτυξης και
αναβάθµισής του στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
(Κωδικός Κατηγορίας Παρέµβασης 29)
Η συνοπτική περιγραφή των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας εµφανίζεται στον Πίνακα που
ακολουθεί:
Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων – Συνέργειες µε το ΕΠ-ΕΠ
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεταφορικές
Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οδικές µεταφορές – Οδικό
δίκτυο.

Οι δράσεις περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση έργων που
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθούν µέχρι τέλους της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου, τη δηµιουργία νέων οδικών τµηµάτων και αξόνων που
κρίνονται απαραίτητοι για την ολοκληρωµένη λειτουργία του
(ενδοπεριφερειακού

)

οδικού

δικτύου

της

Περιφέρειας,

εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε κόµβους του τοµέα
µεταφορών (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί,
εµπορευµατικά κέντρα κ.λ.π.) και συµβάλλουν στη συνδυασµένη
λειτουργία των µεταφορών, προωθούν υφιστάµενες ή νέες
παραγωγικές δραστηριότητες και τονώνουν την τουριστική
ανάπτυξη, την απασχόληση και τα εισοδήµατα, δηµιουργώντας
ένα ευνοϊκό κλίµα για συνολική ανάπτυξη.
Βελτίωση

τµηµάτων

οδικού

δικτύου

που

λόγω

γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν
χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας.
Αναβάθµιση

παλιών

οδικών

τµηµάτων,

που

δηµιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης περιοχών
της Περιφέρειας
Εξασφάλιση οδικών

προσβάσεων στα εµπορευµατικά κέντρα

και σε ΒΕΠΕ Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία
βρίσκεται σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού
Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ενίσχυση

της

Προσπελασιµότητας».
Παρεµβάσεις ασφάλειας,
πληροφόρησης και αξιοποίησης
«ευφυών συστηµάτων»

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση τµηµάτων οδικού δικτύου που
λόγω

γεωµετρικών

ή

κυκλοφοριακών

χαρακτηριστικών

παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό οδικής ασφάλειας, στη βελτίωση
της πληροφόρησης πληροφόρησης, καθώς και στην αξιοποίηση
«ευφυών συστηµάτων», για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών µετακίνησης µε την παροχή ενεργητικής οδικής
ασφάλειας, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες δράσεις του
Τοµεακού

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ενίσχυση

Προσπελασιµότητας».
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Σιδηροδροµικές Μεταφορές

Οι δράσεις περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση έργων που
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου,

παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση του

δικτύου, στην αύξηση της ασφάλειας
και αξιοπιστίας, καθώς και τη µείωση του χρόνου διαδροµής.
Η κατηγορία δράσεων είναι σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες
δράσεις

του

Τοµεακού

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι δράσεις περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση έργων που
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και δεν προβλέπεται να
ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής
περιόδου, τη βελτίωση λιµενικών υποδοµών και ανωδοµών για
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχοµένων
υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων, τη
βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον
τοπικό αστικό και επιχειρηµατικό ιστό, τον εκσυγχρονισµό
λιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της ψηφιακής
σύγκλισης

και

επιχειρηµατικότητας

και

εγκατάσταση

πληροφοριακών συστηµάτων.
Η κατηγορία δράσεων είναι σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες
δράσεις

του

Τοµεακού

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Αεροπορικές Μεταφορές

Οι

δράσεις

περιλαµβάνουν

παρεµβάσεις

ανάπτυξης

και

αναβάθµισης των αεροπορικών υποδοµών της Περιφέρειας σε
συνέργεια

µε

τις

Επιχειρησιακού

αντίστοιχες
Προγράµµατος

δράσεις

του

Τοµεακού

«Ενίσχυση

Προσπελασιµότητας».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του άξονα προτεραιότητας αναµένεται να συµβάλει στα κάτωθι:
•

Στη δηµιουργία νέου αναπτυξιακού άξονα, µε την αξιοποίηση της γειτνίασης µε τη ∆υτική
Ευρώπη και της δυνατότητας επέκτασής του στα ∆υτικά Βαλκάνια.

•

Στην κλαδική αναδιάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε την προσέλκυση νέων
κλάδων κατά µήκος του άξονα (βιοµηχανικών επιχειρήσεων, διαµετακοµιστικού εµπορίου,
συνδυασµένων µεταφορών, παραγωγικών υπηρεσιών, τουρισµού). Στην ίδια κατεύθυνση
αναµένεται η ενίσχυση υπηρεσιών νέου τύπου, όπως τα κέντρα διαµετακόµισης, τα κέντρα
εµπορίου – αναψυχής, οι εκθεσιακοί χώροι κ.λ.π., εκτός των αστικών περιοχών σε
αποστάσεις που έως τώρα ήταν ανέφικτες.

•

Στην επέκταση της τουριστικής και παραθεριστικής δραστηριότητας - που εκπορεύεται κυρίως
από την περιοχή της πρωτεύουσας - σε «νέες» περιοχές που έως σήµερα ήταν εκτός
εµβέλειας λόγω του χρόνου µετακίνησης.

•

Στη βελτίωση της προσπελασιµότητας στο µεγαλύτερο τµήµα του ηπειρωτικού πληθυσµού
της Περιφέρειας.

•

Στην ανάπτυξη των υπεραστικών µεταφορών.
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•

Στην αποσυµφόρηση των οδικών δικτύων.

•

Στο συνδυασµό της χερσαίας και της θαλάσσιας µεταφοράς

•

Στη βελτίωση ποιότητας της ζωής.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :
Ωφελούµενοι από τον άξονα:

Όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας και οι επισκέπτες

Περιοχές εφαρµογής:

Όλη η Περιφέρεια

Ωφελούµενοι τοµείς:

Μεταφορές,

Τουρισµός,

Περιβάλλον-

Ποιότητα

ζωής,

Επιχειρηµατικότητα.

∆ΕΙΚΤΕΣ :
ΜΟΝΑ∆Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Βελτίωση – κατασκευή
εθνικής οδοποιίας

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Χλµ.

Βελτίωση – κατασκευή οδών
εκτός αυτοκινητοδρόµων και
εθνικής οδοποιίας (Επαρχ.
∆ίκτυο)

Χλµ.

Βελτίωση σιδηροδροµικού
δικτύου

Χλµ

ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ
∆ΕΣΕ/Π∆Ε
2006
Ν.Α. 2006
ΟΣΕ, έτος
2007

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2013

895

6,5

3520

143

268,966

6,7

*

3,4%

Ποσοστό οδικού δικτύου που
αναβαθµίζεται επί του

%

*

συνολικού υφιστάµενου

* ∆εν υπάρχουν επίσηµα αναλυτικά στοιχεία
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες δράσεις:
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συµβάλλουν στη στρατηγική κατεύθυνση (ΚΣΚΓ για τη
Συνοχή) 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών» καθώς και στην ΟΚΓ 16
«Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας». Συµβάλλουν επίσης στον Γενικό Στόχο 13 «Η ανάπτυξη και ο
εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών
της χώρας» του ΕΣΠΑ και εξυπηρετούν την «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή – Βελτίωση της
προσβασιµότητας και σύνδεση της Περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα µέσω της αναβάθµισης
των µεταφορικών υποδοµών» του ΕΠΜ.
Είναι απόλυτα συναφείς µε τις δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και
επιχειρηµατικότητα» και «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», δεδοµένου ότι λειτουργούν
συνδυαστικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού της Περιφέρειας.
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Επίσης, οι παρεµβάσεις του Άξονα δρουν συµπληρωµατικά ως προς τα προγραµµατισµένα ή
εκτελούµενα µεγάλα έργα εντός των ορίων της Περιφέρειας και ειδικότερα µε τον «∆υτικό άξονα», το
οδικό τµήµα της «ΠΑΘΕ», τον σιδηροδροµικό άξονα «Πατρών- Αθηνών- Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη /
Προµαχώνα», το «Λιµάνι της Πάτρας» και τις «Παραγλαύκιες αρτηρίες» και συµπληρώνονται µε τις
αντίστοιχες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν µέσα στα όρια της Περιφέρειας από το Τοµεακό
Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Καθεστώτα Ενίσχυσης :
∆εν προβλέπεται η χρήση ιαθεστώτων ενίσχυσης στον άξονα
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας :
∆εν προβλέπεται χρηµατοδότηση για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου

152

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σκοπιµότητα
Η έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ανάγλυφο του εδάφους της, η αραιοκατοίκηση και η
διάσπαρτη και σχετικά µικρής κλίµακας οικονοµική βάση, καθώς και ο µεγάλος αριθµός µικρών
οικιστικών συγκροτηµάτων, είναι παράγοντες οι οποίοι δηµιουργούν ανάγκες για εκτεταµένο οδικό
δίκτυο. Παράλληλα, οι σηµερινές προδιαγραφές κατασκευής του οδικού δικτύου διαφέρουν σηµαντικά
από εκείνες µε τις οποίες έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος του υπάρχοντος δικτύου, λόγω
βελτιωµένων προδιαγραφών από τη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των οχηµάτων και την
αύξηση των µεταφερόµενων ανθρώπων και εµπορευµάτων.
Παράλληλα, µε τη δηµιουργία νέων βασικών οδικών δικτύων, κυρίως αυτοκινητοδρόµων, αλλά και
µέρους εθνικών οδών, τόσο η συµπλήρωση / ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου, όσο και οι
συµπληρωµατικές παρεµβάσεις σε δευτερεύουσες συνδέσεις, είναι επίσης αναγκαίες στο πλαίσιο µιας
ενιαίας περιφερειακής στρατηγικής µεταφορών που θα καλύπτει τόσο τις αστικές, όσο και τις
αγροτικές περιοχές, προκειµένου η Περιφέρεια να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που παρέχουν τα
υφιστάµενα οδικά δίκτυα.
Τέλος, µε βάση τον προσανατολισµό της αναπτυξιακής διαδικασίας της Περιφέρειας προς την
κατεύθυνση της διεύρυνσης και αναβάθµισης του τουριστικού της προϊόντος µε την αξιοποίηση των
φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, οι περισσότεροι και οι κυριότεροι των οποίων ευρίσκονται στις
εσωτερικές ζώνες της Περιφέρειας, ιδιαίτερα εκείνοι που προσφέρονται για νέα είδη τουρισµού,
δηµιουργείται η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και ασφαλές οδικό δίκτυο.
Όσον αφορά στις λιµενικές υποδοµές, µε δεδοµένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τον
παράκτιο χαρακτήρα της και τον τουριστικό αναπτυξιακό της προσανατολισµό, είναι αναγκαίες
παρεµβάσεις σχετικά µικρής κλίµακας για επέκταση και αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό των λιµενικών
εγκαταστάσεων, κυρίως σε βασικά επιβατικά λιµάνια, προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα
προσέγγισης νέας τεχνολογίας και ικανού µεγέθους επιβατηγών πλοίων.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας,
στοχεύεται η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας µεταξύ τους, αλλά και
µε τα αστικά και ηµιαστικά εµπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση, µέσω
του συστήµατος των αυτοκινητόδροµων και λιµένων, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες υποδοµές που
θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και του Εθνικού
Αναπτυξιακού Προγράµµατος, µε τα παραγωγικά / οικονοµικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του
ευρύτερου διεθνούς χώρου.
Ως εκ τούτου, ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στη βελτίωση
της προσπελασιµότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της Περιφέρειας, από και
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προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας και τα αστικά / εµπορικά και
διοικητικά κέντρα της.
Ο Γενικός Στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται µε την επίτευξη των τριών ειδικών στόχων οι οποίοι
αναφέρονται:
α) στη βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου
β) στη βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδηµοτικού και ενδοδηµοτικού δικτύου
γ) στην αναβάθµιση / επέκταση των βασικών λιµενικών υποδοµών
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι προαναφερόµενοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας, θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των
παρακάτω δύο βασικών κατηγοριών παρεµβάσεων.
Οδικά έργα / οδικές µεταφορές
Σ’ αυτή την κατηγορία µεταφορικών υποδοµών προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν:
• Έργα συµπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο
συνδέει τουριστικές περιοχές µε αστικά κέντρα ή / και µε βασικά δίκτυα, καθώς επίσης και
παρακαµπτήριες οδοί αστικών ή ηµιαστικών κέντρων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των
δράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων του
Προγράµµατος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 - 2006.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία παρέµβασης: «Εθνικές οδοί»
µε κωδικό: (22)
• Έργα κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, το οποίο
συνδέει οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας µε τουριστικούς / πολιτιστικούς πόρους, ∆ήµους ή / και
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, µε βασικά οδικά δίκτυα ή λιµάνια, καθώς και παρακαµπτήριες οδοί
ηµιαστικών κέντρων ή / και οικισµών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των δράσεων που
απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων του Προγράµµατος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 – 2006.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία παρέµβασης: «Περιφερειακές
– τοπικές οδοί» µε κωδικό: (23)
Οι προαναφερόµενες δράσεις βελτίωσης και επέκτασης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας
συµπληρώνονται και µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή µεταφορά / µετακίνηση
επιβατών και αγαθών.
Λιµενικά έργα / θαλάσσιες µεταφορές
Όσον αφορά στις λιµενικές υποδοµές, προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις βελτίωσης
των χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδοµών σε επιβατικά κυρίως λιµάνια της Περιφέρειας, για
εκσυγχρονισµό ή / και επέκταση των εγκαταστάσεών τους.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Λιµένες», µε
κωδικό παρέµβασης: (30)
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Η συνοπτική περιγραφή των δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας εµφανίζεται στον Πίνακα που
ακολουθεί:
Περιγραφή κορµών παρέµβασης και δράσεων – Συνέργειες µε το ΕΠ-ΕΠ
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεταφορικές
Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οδικές µεταφορές – Οδικό
δίκτυο.

Οι δράσεις περιλαµβάνουν έργα συµπλήρωσης ή / και
βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, έργα
κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου
της Περιφέρειας, και τον κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή
µεταφορά / µετακίνηση επιβατών και αγαθών.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε
συνέργεια

µε

τις

Επιχειρησιακού

αντίστοιχες

δράσεις

Προγράµµατος

του

Τοµεακού

«Ενίσχυση

της

Προσπελασιµότητας».
Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι δράσεις περιλαµβάνουν παρεµβάσεις βελτίωσης

των

χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδοµών σε επιβατικά κυρίως
λιµάνια της Περιφέρειας, για εκσυγχρονισµό ή / και επέκταση
των εγκαταστάσεών τους, σε συνέργεια µε τις αντίστοιχες
δράσεις

του

Τοµεακού

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
•

Βελτίωση των συνδέσεων περιοχών µε αγροτικές, µεταποιητικές και τουριστικές δραστηριότητες
µε τους οδικούς άξονες της Περιφέρειας και τα αστικά κέντρα.

•

Βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης τουριστικών ζωνών µε πύλες εισόδου /
εξόδου.

•

Βελτίωση της προσπελασιµότητας και κυκλοφοριακή εξυγίανση των οδικών αρτηριών

•

Βελτίωση της ασφάλειας / µείωση τροχαίων ατυχηµάτων.

•

Ενίσχυση µακροπρόθεσµα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο εσωτερικό
της Περιφέρειας.

Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπεται η χρήση καθεστώτων ενίσχυσης στον παρόντα Άξονα.
Συνάφεια/ Συµβολή µε Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα.
ΕΣΠΑ 2007 – 2013
α)

Στη θεµατική προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

β)
•

Στους Γενικούς στόχους:
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του
συστήµατος µεταφορών της χώρας» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)
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•

«Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (έµµεση συµβολή)

•

«∆ιαφοροποίηση του τουριστικού πρϊόντος της χώρας» (έµµεση συµβολή)

γ)

Στους Ειδικούς στόχους:
•

«Αναβάθµιση υποδοµών» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα» (έµµεση συµβολή)

•

«Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηµατικότητα» (έµµεση συµβολή)

•

«Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (έµµεση συµβολή)

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στην εξής Κατευθυντήρια
Γραµµή:
(1.1.1): Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,
στην εξής Κατευθυντήρια Γραµµή:
(14): Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων
Ωφελούµενοι
Με τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα ωφεληθεί άµεσα ένα σηµαντικό µέρος των
κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και επιχειρηµατίες και αγρότες, χωρίς να είναι εφικτή η εκτίµηση του
αριθµού τους, όπως επίσης και ένας σηµαντικός αριθµός επισκεπτών.
∆είκτες Μέτρησης / εκτίµησης εκροών (πραγµατοποίησης) και Αποτελέσµατος
ΕΙ∆ΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής
οδοποιίας

Βελτίωση - κατασκευή οδών
εκτός αυτοκινητοδρόµων και
εθνικής οδοποιίας

Λιµένες που αναβαθµίζονται

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΗ
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

χλµ.

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

1.250

35

χλµ.

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

4.600

45

αριθµός

Λιµενικά
Ταµεία
Περιφέρειας / 2006

11

3
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

Παρεµβάσεις
βελτίωσης
/
αναβάθµισης
κατασκευής
οδικού
δικτύου
επί
του
υφιστάµενου

Παρεµβάσεις
αναβάθµισης
λιµένων επί των υφιστάµενων

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΗ
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

%

ΕΥ∆
ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2006
/ Ενηµέρωση ενδιάµεσης
αξιολόγησης
ΠΕΠ
Πελοποννήσου
20002006

2,4 *

1,37

%

ΕΥ∆
ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2006
/ Ενηµέρωση ενδιάµεσης
αξιολόγησης
ΠΕΠ
Πελοποννήσου
20002006

36,0 *

27,3

* Αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006

157

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γενικά:
Ο τοµέας των µεταφορών εκτός από την εξυπηρέτηση «εσωτερικών», ενδότερων αναγκών
επικοινωνίας, προσδιορίζει ή υποστηρίζει την εξωστρέφεια και τον τρόπο ένταξης ενός τόπου στον
περίγυρό του.
Το κυριότερα προβλήµατα των βασικών µεταφορικών υποσυστηµάτων της Περιφέρειας όσον αφορά:
το βασικό οδικό δίκτυο, έχουν να κάνουν µε την προβληµατική διέλευση αρκετών οδικών αξόνων
και γενικά τη µη ικανοποιητική κατάσταση γεωµετρικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, παρά τις
βελτιώσεις που επιχειρήθηκαν έως σήµερα.
τις λιµενικές υποδοµές, σχετίζονται µε το ρόλο που αυτές καλούνται να αναλάβουν στο συνολικό
σύστηµα µεταφορών της Περιφέρειας, Ποσοτικά, κρίνονται επαρκείς αλλά γενικά χαρακτηρίζονται από
ελλείψεις υποδοµών λειτουργικότητας, πρόσβασης και προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών, ως
προς τη διακίνηση επιβατών και εµπορευµάτων
τις υποδοµές των αεροδροµίων, µε δεδοµένη τη χωροθέτησή τους, αυτές γενικά κινούνται σε
ικανοποιητικά επίπεδα και µετά από τις βελτιώσεις και συµπληρώσεις τους την τελευταία περίοδο, οι
ανάγκες τους έχουν περιοριστεί σηµαντικά.
τη δια-λειτουργικότητά τους, σχετίζονται µε την έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδιασµού κυκλοφορίας
και συνδυασµένων µεταφορών, που να κατανέµει ρόλους µε βάση τις ιεραρχήσεις.
Η έως σήµερα υλοποιούµενη πολιτική επικεντρώθηκε στη δηµιουργία λιµενικών υποδοµών είτε ενδονοµαρχιακής εµβέλειας είτε για τη διασύνδεση µε τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές. Στις εναέριες
µεταφορές επεκτάθηκαν και βελτιώθηκαν τα αεροδρόµια των νησιών, ενώ κατασκευάστηκαν
ελικοδρόµια στα Μικρά Νησιά, τα οποία µη έχοντας ενταχθεί σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύστηµα,
παραµένουν αναξιοποίητα. Όσον αφορά τις χερσαίες υποδοµές µεταφορών, εκ του αποτελέσµατος
προκύπτει ότι η προσπάθεια εστιάστηκε σε βελτιωτικού χαρακτήρα και τοπικής εµβέλειας
παρεµβάσεις, που σε ορισµένες περιπτώσεις παραµένουν ανολοκλήρωτες. Η ενδο-περιφερειακή
επικοινωνία εξυπηρετείται βασικά από τους παράλληλους ηπειρωτικούς δρόµους σε συνδυασµό µε
θαλάσσιες συνδέσεις και το κόστος και ο χρόνος παραµένουν σηµαντικά.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ:
Η βελτίωση του τοµέα των

µεταφορών, αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την

προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευηµερίας. Βέβαια των θέµα των
µεταφορών δεν περιορίζεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών, αλλά αποτελεί ένα
περισσότερο σύνθετο ζήτηµα που σχετίζεται µε το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των χερσαίων και
θαλάσσιων συνδέσεων, τον ανταγωνισµό και την ποιότητα των στόλων, έως και την ένταξη στα
ευρύτερα διεθνή δίκτυα.
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Στόχο του περιφερειακού σχεδιασµού και σηµαντική µεσοπρόθεσµη προτεραιότητα αποτελεί:
«η δηµιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού
άξονα µε συνδυασµό των συστηµάτων µεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και
«εσωτερική» προσπελασιµότητά της, εντάσσοντας τις βασικές υποδοµές µεταφορών, σε ένα
ενιαίο πλαίσιο».
Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων µεταφορών της
ευρύτερης περιοχής (απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές) και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα
Αδριατικής – Ιονίου.
Επιµέρους, ειδικοί στόχοι είναι:
• η αναβάθµιση και συµπλήρωση των περιφερειακών χερσαίων και θαλάσσιων υποδοµών
•

η δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας και συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά προς άλλες βασικές παρεµβάσεις προσπελασιµότητας που θα προωθηθούν από
το αντίστοιχο Τοµεακό Πρόγραµµα.
Ειδικότερα, όσον αφορά:
Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο75 (Κατηγορία παρέµβασης: 22, & 23 και 25)
• λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα για τα οποία σχεδιάσθηκαν
•

παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα Β-Ν κάθε νοµού, που περιλαµβάνουν
παρακάµψεις σηµαντικών αστικών συγκεντρώσεων ή και µικρότερων κέντρων της
ενδοχώρας, όπου δηµιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συµφόρησης, καθώς και
βελτιώσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου οδικού δικτύου

•

παρεµβάσεις για την εξασφάλιση βελτιωµένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών, ηµιαστικών
κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε το βασικό οδικό άξονα

•

ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που διασφαλίζουν την εύκολη προσπέλαση των πυλών εισόδου
(λιµάνια-αεροδρόµια), καθώς και σηµαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών
της ενδοχώρας

•

Παρεµβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των µετακινουµένων (ενεργητική κ.ά.), ιδιαίτερα
στα χερσαία δίκτυα όπου παρατηρείται σχετικό έλλειµµα, καθώς και τη διαχείριση της
κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Θαλάσσιες Μεταφορές (Κατηγορία παρέµβασης: 30)
• λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα για τα οποία σχεδιάσθηκαν
•

συµπλήρωση και βελτίωση λιµενικών υποδοµών κυρίως τοπικής και περιφερειακής
εµβέλειας, που εξυπηρετούν τοπικές, ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς

75

Με προτεραιότητα στις παρεµβάσεις των οποίων η µελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Γ’ ΠΕΠ (Μέτρο
ης
Προετοιµασίας 4 Π.Π.) Με προτεραιότητα στις παρεµβάσεις των οποίων η µελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής
ης
Βοήθειας του Γ’ ΠΕΠ (Μέτρο Προετοιµασίας 4 Π.Π.)
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συνδέσεις, µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο που καλείται η καθεµιά να
παίξει στο σύστηµα µεταφορών του Ιονίου
•

συµπλήρωση των απαραίτητων χερσαίων και θαλάσσιων υποδοµών εξυπηρέτησης της
επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης, συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών για
υδροπλάνα, χώρους στάθµευσης κλπ

•

ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων

Η συνέργεια-συµπληρωµατικότητα των δράσεων του Π.Ε.Π. όσον αφορά την προσπελασιµότητα, µε
αυτές του ΤΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», προκύπτουν από τον παρακάτω Πίνακα.
ΚΟΡΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Μεταφορικές
Υποδοµές

∆ΡΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Οδικές µεταφορές – Οδικό
δίκτυο.

Οι δράσεις περιλαµβάνουν τη λειτουργική ολοκλήρωση των
έργων του Γ' Π.Ε.Π., παρεµβάσεις επί του βασικού οδικού άξονα
Β-Ν κάθε νοµού, που περιλαµβάνουν παρακάµψεις σηµαντικών
αστικών συγκεντρώσεων ή και µικρότερων κέντρων της
ενδοχώρας,

καθώς

και

βελτιώσεις

των

γεωµετρικών

χαρακτηριστικών του υφιστάµενου οδικού δικτύου, παρεµβάσεις
για την εξασφάλιση βελτιωµένης σύνδεσης σηµαντικών αστικών,
ηµιαστικών κλπ κέντρων της ενδοχώρας µε το βασικό οδικό
άξονα, ιεραρχηµένες παρεµβάσεις που διασφαλίζουν την εύκολη
προσπέλαση των πυλών εισόδου (λιµάνια-αεροδρόµια), καθώς
και σηµαντικών τουριστικών κέντρων ή ευρύτερων περιοχών της
ενδοχώρας,παρεµβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των
µετακινουµένων (ενεργητική κ.ά.), καθώς και τη διαχείριση της
κυκλοφορίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε
συνέργεια

µε

τις

Επιχειρησιακού

αντίστοιχες

δράσεις

Προγράµµατος

του

Τοµεακού

«Ενίσχυση

της

Προσπελασιµότητας».
Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι δράσεις περιλαµβάνουν παρεµβάσεις για τη λειτουργική
ολοκλήρωση των έργων του Γ' Π.Ε.Π., τη συµπλήρωση και
βελτίωση

λιµενικών

περιφερειακής

υποδοµών

εµβέλειας,

που

κυρίως

τοπικής

εξυπηρετούν

και

τοπικές,

ενδοπεριφερειακές, διαπεριφερειακές και διεθνείς συνδέσεις, µε
βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από το ρόλο τους στο
σύστηµα

µεταφορών

του

Ιονίου,

τη

συµπλήρωση

των

απαραίτητων χερσαίων και θαλάσσιων υποδοµών εξυπηρέτησης
της

επιβατικής

και

εµπορευµατικής

κίνησης

συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών για υδροπλάνα, χώρους
στάθµευσης κλπ και την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων
Ως προς τις παραπάνω δράσεις, η κατηγορία βρίσκεται σε
συνέργεια

µε

τις

Επιχειρησιακού

αντίστοιχες
Προγράµµατος

δράσεις

του

Τοµεακού

«Ενίσχυση

Προσπελασιµότητας».
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Η υλοποίηση των προβλεπόµενων παρεµβάσεων αναµένεται να έχουν θετικά αποτελέσµατα και
πιθανόν ορισµένες αρνητικές συνέπειες.
Ειδικότερα:
• η λειτουργία του άξονα Β-Ν της Περιφέρειας θα συµβάλλει στην βελτίωση της εσωτερικής
συνοχής των νησιών και αφετέρου στην περιφερειακή συνοχή, αλλά και στην ανάπτυξη
ουσιαστικών οικονοµικών ροών µεταξύ των 4 νοµών.
•

η σύνδεση των κέντρων της υπαίθρου µε τις πρωτεύουσες των Νοµών θα βελτιώσουν την
προσπελασιµότητα όλων, συµβάλλοντας στη βελτίωση της νοµαρχιακής πλέον συνοχής και
διευκολύνοντας τη ροή των µετακινούµενων εντός των µεγάλων νησιών, κατοίκων και
προϊόντων

•

Η κατασκευή παρακαµπτήριων οδών και οι παρεµβάσεις στην οδική ασφάλεια θα
βελτιώσουν γενικά τις συνθήκες κυκλοφορίας.

•

Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των Μικρών Νησιών συµβάλλει στην ενίσχυση των
αναπτυξιακών τους δοµών και στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

•

Στο χωρικό επίπεδο και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ο άξονας Β-Ν µπορεί να µετατραπεί
σε άξονα ανάπτυξης επί του οποίου θα λειτουργούν αναβαθµισµένα οικιστικά κέντρα,
προωθώντας τις οικονοµικές ροές µεταξύ των νησιών (ιδιαίτερα στον τοµέα του τουρισµού)..

•

Η λειτουργία της διαπεριφερειακής και ενδο-περιφερειακής σύνδεσης µέσω και των απέναντι
χερσαίων οδικών δικτύων, πιθανότατα θα ενδυναµώσει και θα καταστήσει περισσότερο
ευδιάκριτους δύο άξονες - ζώνες ανταλλαγών και οικονοµικής συνεργασίας, στο βόρειο και
νότιο Ιόνιο, µεταξύ των νησιών και των απέναντι ηπειρωτικών ακτών

Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, µπορεί µεταξύ άλλων
να είναι:
• η συνέχιση και επέκταση της άναρχης συσσώρευσης δραστηριοτήτων και κατοικίας
εκατέρωθεν του βασικού άξονα, που θα έχει ως αποτέλεσµα τον αποσυντονισµό και την
αποδυνάµωση του οικιστικού ιστού κάθε νοµού.
•

Ένα δεύτερο πιθανό ενδεχόµενο που αφορά όλες τις περιοχές που υστερούν σε
ανταγωνιστικότητα, είναι ότι η βελτίωση της προσπελασιµότητας προς την Περιφέρεια θα
διευκολύνει τη διείσδυση «εξωτερικών» οικονοµικών συντελεστών και θα δυσχεράνει τη θέση
παραδοσιακά λειτουργούντων οικονοµικών τοµέων.

•

Άλλη πιθανή παρενέργεια, είναι η περαιτέρω ενδο-νοµαρχιακή πόλωση, µε τη µεγαλύτερη
ισχυροποίηση των σηµερινών κέντρων και την περεταίρω αποδυνάµωση, αποµόνωση και
αποψίλωση των µικρότερων οικιστικών συγκεντρώσεων και µε την ανακατανοµή της
χωροθέτησης οικονοµικών δραστηριοτήτων

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ:
Ωφελούµενοι: Σηµαντικό τµήµα των κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και το επιχειρηµατικό δυναµικό.
Επίσης, οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
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Περιοχές εφαρµογής: Το σύνολο της Περιφέρειας.
Ωφελούµενοι τοµείς: Μεταφορές, Τουρισµός, Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής, Επιχειρηµατικότητα.

∆ΕΙΚΤΕΣ:

ΑΞΟΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΕΤΟΣ
ΒΑΣΗ
Σ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

Χλµ.

2006

Χλµ.

Αριθµός

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟ
ΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΗΓΗ

90,5

6,0

Ν.Α.

2006

1.390,7

57,0

Ν.Α.

2006

15

3

Χωροταξικό
ΠΙΝ κλπ

Λιµένες που
αναβαθµίζονται

Ν.Α.

Αναβάθµιση επί
υφισταµένου
βασικού οδικού
δικτύου

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Βελτίωση-κατασκευή εθνικής
οδοποιίας

Βελτίωση-κατασκευή οδών εκτός
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής
οδοποιίας
Λιµένες που αναβαθµίζονται

Βελτίωσηκατασκευή
εθνικής
οδοποιίας
Βελτίωσηκατασκευή οδών
εκτός
αυτοκινητοδρόµω
ν και εθνικής
οδοποιίας

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αναβάθµιση επί υφισταµένου
βασικού οδικού δικτύου

%

2006

4,3 (*)

4,2

(*) Αναβάθµιση οδικού δικτύου 2000-2006
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις:
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε τους στόχους του
περιφερειακού σχεδιασµού και τους στόχους των δύο άλλων Αξόνων «Ψηφιακή σύγκλιση &
επιχειρηµατικότητα» και «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής», δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη
«βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», µέσω της βελτίωσης των συνθηκών
πρόσβασης και της εξασφάλισης µεταφορικών υπηρεσιών ποιότητας.
Ειδικότερα, ο Άξονας συνδέεται άµεσα µε την επίτευξη του οράµατος να καταστεί η Περιφέρεια ένας
«διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και µε τους
γενικούς στόχους «βελτίωση

γενικής προσπελασιµότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής

συνοχής και ανταγωνιστικότητας» και «προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής
ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναµισµού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής της Περιφέρειας»,
ενώ έµµεσα συµβάλλει στην επίτευξη και των άλλων γενικών στόχων.
Επίσης οι παρεµβάσεις του Άξονα συνδέονται µε άλλες που θα υλοποιηθούν µέσω του Τοµεακού
Προγράµµατος «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» (π.χ. υποδοµές εναέριων µεταφορών, λιµένων
εθνικής κλίµακας, παρεµβάσεις στο βασικό οδικό άξονα, χρήση νέων τεχνολογιών για την
εξυπηρέτηση του µεταφορικού έργου και των µετακινούµενων κλπ.), καθώς και µε τα µεγάλα έργα
εκτός της Περιφέρεια.
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Τέλος, η συγκεκριµένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται µε την 5η (γενικός
στόχος 13 ) θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 1η
προτεραιότητα των ΚΣΚΓ και την 16 ΟΚΓ της ΣτΛ.
Καθεστώτα ενίσχυσης:
∆εν προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας:
∆εν προβλέπεται χρηµατοδότηση για δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Γενικά
Ο Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα» έχει ως αντικείµενο τη
χρηµατοδότηση

δράσεων

για

την

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικότητας

και

στήριξη

της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µέσω του εκσυγχρονισµού των παραγωγικών
δυνατοτήτων τους, την ενίσχυση παραγωγής έρευνας και καινοτοµίας καθώς και σύνδεσή τους µε τον
παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας.
Η αξιόλογη παρουσία του τραπεζικού συστήµατος και η ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστηµιακών και
Τεχνολογικών ιδρυµάτων, Ερευνητικών ινστιτούτων και Επιστηµονικού Πάρκου δεν έχουν
αποκαταστήσει τις οριζόντιες και κάθετες διασυνδέσεις µε τον τοπικό παραγωγικό ιστό που
απαιτούνται για να αξιοποιηθεί επαρκώς το ενδογενές δυναµικό και ως εκ τούτου να προωθηθεί µε
γρήγορους ρυθµούς η ανάπτυξη σε Περιφερειακό επίπεδο.
Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστηµένες στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδος και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας είναι µικροµεσαίες ή πολύ
µικρές ενώ δεν ενσωµατώνουν στην παραγωγική διαδικασία αλλά και γενικότερα στην επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα και λειτουργία καινοτοµικές µεθόδους και νέες τεχνολογίες µε αποτέλεσµα ο
παραγωγικός ιστός της Περιφέρειας να παραµένει αδύναµος κα ευάλωτος στο διεθνή αλλά και εθνικό
ανταγωνισµό.
Η Π∆Ε εµφάνισε κατά το 2004 1,8 νέες επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) ανά 10.000 κατοίκους, γεγονός που
αποδίδεται σε παράγοντες όπως, η συγκέντρωση κεφαλαίων, οι βελτιωµένες ή νέες υποδοµές, η
εγγύτητα σε βασικές διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες, κλπ.
Σε ότι αφορά τους δείκτες καινοτοµίας, η ∆υτική Ελλάδα είναι κάτω από το µέσο όρο76 από όπου
συνάγεται ότι υπάρχει µεγάλο κενό στη συγκεκριµένη περιφέρεια αναφορικά µε την υιοθέτηση νέων
µεθόδων και τεχνολογιών καινοτοµικού χαρακτήρα.
Η εκτίµηση της κατάστασης των επιχειρήσεων ανά τοµέα δραστηριότητας έχει σε γενικές γραµµές ως
ακολούθως :
Οι επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα χαρακτηρίζονται από την έλλειψη επαρκούς ανταγωνιστικότητας
λόγω της σχετικά χαµηλής ποιότητας των προϊόντων και του υψηλού κόστους παραγωγής, όπως
επίσης και των προβληµάτων που παρουσιάζονται στο σύστηµα διακίνησης και εµπορίας (σύνδεση
πρωτογενή µε δευτερογενή τοµέα και τριτογενή τοµέα).

76

Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας– Regional National Summary Innovation Index (RNSII) για την
Π∆Ε είναι 72 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της χώρας.
Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από
το µέσο όρο της χώρας). Ο Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας - Regional European Summary
Innovation Index (REUSII) για την Π∆Ε ανέρχεται σε 29 (ο δείκτης ορίζεται ως ο σχετικός µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας
µιας περιφέρειας προς το µέσο της ΕΕ. Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της
συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ). Ο Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης
Καινοτοµίας - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII) για την Π∆Ε είναι 55 (ο δείκτης προκύπτει ως µέσος όρος
των δύο προηγούµενων δεικτών)
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Στο δευτερογενή τοµέα η περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια
αναδιάρθρωσης της βιοµηχανικής βάσης και την µετατόπιση των δραστηριοτήτων από φθίνοντες
κλάδους προς νέες ανταγωνιστικές και βιώσιµες δραστηριότητες.
Όσον αφορά τον τριτογενή τοµέα και ειδικότερα τον κλάδο του τουρισµού τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας από πλευράς κλίµατος, γεωγραφικής θέσης, φυσικών, αρχαιολογικών
και άλλων πολιτιστικών πόρων δεν έχουν µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να
καταστήσουν την Περιφέρεια ένα δυναµικό και µόνιµο πόλο έλξης. Παράλληλα, η µέχρι σήµερα
ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός, χειµερινός τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός,
κλπ.) έχει σχετικά περιορισµένο χαρακτήρα.
Η υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτοµία στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αλλά και αδυναµίες. Οι σηµαντικότερες αδυναµίες
είναι η ύπαρξη µικρού αριθµού φορέων προσφοράς και ζήτησης ερευνητικών υπηρεσιών, η σηµαντική
επιφύλαξη του τραπεζικού συστήµατος για τη χρηµατοδότηση νέων επιχειρήσεων µε σηµαντικό βαθµό
καινοτοµίας, καθώς και η έλλειψη µηχανισµών υποστήριξης της µεταφοράς νέων τεχνολογιών και
καινοτοµίας από τους ερευνητικούς φορείς στις επιχειρήσεις (δηλαδή στον παραγωγιό ιστό).
Στον τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) η θέση της Περιφέρειας δεν
χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Τα αποτελέσµατα µελέτης77 για την παρακολούθηση των δεικτών
του eEurope 2005 στην Ελλάδα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια,
δείχνουν ότι αν και στο σύνολο τους χρησιµοποιούν συστήµατα τεχνολογιών και πληροφορικής,
εντούτοις ελάχιστες από αυτές προχώρησαν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Η Π∆Ε βρίσκεται σε χαµηλή θέση σε ότι αφορά τη διείσδυση
ευρυζωνικών δικτύων ωστόσο εµφανίζονται ισχυρές ανοδικές τάσεις στην ανάπτυξη του ευρυζωνικού
διαδικτύου.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ
Η επιχειρηµατικότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό
παράγοντα για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Γενικοί Στόχοι
Για την περίοδο 2007-2013 στρατηγικός στόχος για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι να καταστεί
η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε
βασικούς στόχους:
•

Την ίδρυση νέων και την ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας στην κατεύθυνση διεύρυνσης της επιχειρηµατικής
βάσης και ευρύτερα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας κυρίως µέσω της διευκόλυνσης
ίδρυσης νέων και εξειδικευµένων επιχειρήσεων. Προτεραιότητα αποτελει η ενίσχυση της
νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας.

77

«Μελέτη για την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 για την Ελλάδα – Τοµέας επιχειρήσεων», 2005..(
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας),
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•

Την ενίσχυση της παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, τη σύνδεση
επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας καθώς και τον προσανατολισµό των τοπικών
παραδοσιακών

κλάδων

και

των

νέων

επιχειρήσεων

σε

κλάδους

υψηλότερης

προστιθέµενης αξίας.
•

Την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και την ανάδειξη των
δυναµικών κλάδων.

•

Την προώθηση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων

•

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, µέσω της
αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

•

Την ενίσχυση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατικών υποδοµών (ΒΕΠΕ, Επιχειρηµατικά
– Εµπορευµατικά Κέντρα)

•

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών η οποία εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί µε συγκεκριµένες
δράσεις που ενισχύουν την προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και φορείς τοπικής
αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις
και ανασχεδιασµός διαδικασιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της
συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία της Περιφέρειας και την προώθηση της
τοπικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ.

•

Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής η οποία θα επιτευχθεί µε την προώθηση δράσεων που
θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ µε την ισότιµη συµµετοχή
των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.

Ειδικοί Στόχοι
Στα θέµατα της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας
λειτουργούν συµπληρωµατικά και σε συνεργασία µε τις δράσεις του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηµατικότητα» και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σε θέµατα Έρευνας και Ανάπτυξης θα
ενισχυθούν ερευνητικοί φορείς, τεχνολογικά πάρκα κ.α. οι οποίοι ανήκουν γεωγραφικά στην
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, για να αναπτύξουν και βελτιώσουν τον εξοπλισµό και τις ερευνητικές και
τεχνολογικές τους υποδοµές, καθώς και ερευνητικά προγράµµατα µικρής κλίµακας σε συνεργασία µε
επιχειρήσεις.
Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασµένες κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της περιφέρειας µε στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη βελτίωση της
επιχειρηµατικής δοµής καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφερειακής
οικονοµίας. Ειδικότερα θα ενισχυθούν ΜΜΕ στη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων (πλην αυτών που
καλύπτονται στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης), µε έµφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και
καινοτοµικών µεθόδων, την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας (ειδικά πιστοποιηµένων
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προϊόντων – ΠΟΠ, ΠΓΕ), δραστηριότητες νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού, υπηρεσίες
logistics κλπ.
Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται ως ακολούθως:
•

Αύξηση των επενδύσεων σε τοµείς έντασης γνώσης και αναπροσανατολισµός του
παραγωγικού δυναµικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.

•

Στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων, ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας
επιχειρηµατικότητας.

•

Προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό που αξιοποιούν τη νέα
γνώση και παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.

•

Ενίσχυση της διακλαδικής και διατοµεακής δικτύωσης των ΜΜΕ, µε στόχο την
αξιοποίηση κοινών υποδοµών και υπηρεσιών και τη δηµιουργία συνεργιών και
οικονοµιών µοναδιαίου µεγέθους.

•

Προώθηση της προσανατολισµένης εξωστρέφειας της τεχνολογικής και οργανωτικής
καινοτοµίας και της ποιότητας των επιχειρήσεων και βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων.

•

Βελτίωση των συνεργασιών των δηµόσιων ερευνητικών φορέων µε επιχειρήσεις και
παραγωγικούς φορείς.

•

Προβολή – διάχυση

των επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων καθώς και των

επιπτώσεών τους στην καθηµερινή ζωή.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις του άξονα προτεραιότητας παρουσιάζονται ακολούθως :
Α. Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα
•

Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και
επιχειρήσεων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 1 και 7).

•

Ενίσχυση υποδοµών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας.
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 2)

•

Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων µε επιχειρήσεις και παραγωγικούς
φορείς
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 4)

•

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και
νέες τεχνολογίες.
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 8)

•

∆ράσεις ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τοµείς της µεταποίησης,
του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών.
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 8)

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 8)
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•

Ανάπτυξη υποδοµών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν αποτελέσµατα
Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 9)

•

∆ιάδοση και επίδειξη καινοτόµων έργων.
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 9)

Β. Ψηφιακή Σύγκλιση
•

Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση και
προβολή υπηρεσιών και εφαρµογών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη
(κωδικός κατηγορίας παρέµβασης 13)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άµεσα ωφελούµενοι από την υλοποίηση των δράσεων θα είναι οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.
Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θα
είναι :
•

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

•

Εκσυγχρονισµός της παραγωγικής δοµής των επιχειρήσεων.

•

Εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των επιχειρήσεων µέσω της χρησιµοποίησης ΤΠΕ.

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

•

Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικά των νέων και των γυναικών.

•

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφέρειας.

•

∆ιατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας.

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :
Ωφελούµενοι από τον Άξονα : Οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας
Ωφελούµενοι Τοµείς : Τοπική και Περιφερειακή οικονοµία, απασχόληση.
Περιοχές εφαρµογής : Όλη η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

∆ΕΙΚΤΕΣ :
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

Αριθµός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από
τα προγράµµατα

Αριθµός

Μητρώο
Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ 2003

41.620
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Αριθµός νέων τουριστικών κλινών

Αριθµός

ΕΟΤ 2005

*

240

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
∆είκτες εκροών
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Αριθµός
τουριστικών
εκσυγχρονίζονται

κλινών

που

Αριθµός επιχειρήσεων που ωφελούνται από
δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

Αριθµός

ΕΟΤ 2005

15.020

450

Αριθµός

(ΠΕΠ ∆υτικής
Ελλάδας 20002006)

26

30

*

*

0,40 %

ΕΟΤ/2005

*

3%

ΕΟΤ/2005

15.020

3%

*

*

115 %

∆είκτες αποτελέσµατος
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που θα
ενισχυθούν από τα προγράµµατα
Ποσοστό αύξησης των τουριστικών κλινών
Ποσοστό
τουριστικών
κλινών
που
εκσυγχρονίζονται ως προς το σύνολο των
υφιστάµενων
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που
ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης
και Καινοτοµίας

* Eπειδή δεν έχουν κλείσει οι κύκλοι προκηρύξεων του Γ’ ΚΠΣ, οι τιµές βάσης θα προσδιοριστούν µετά
το κλείσιµο
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συµπληρωµατικότητα / Συνάφεια µε άλλες δράσεις
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συµβάλλουν στις ακόλουθες στρατηγικές κατευθύνσεις
(ΚΣΚΓ για τη Συνοχή) :
•

2.1 Αύξηση και καλύτερη επικέντρωση των επενδύσεων στην ΕΤΑ

•

2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας

•

2.3 Προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους.

Επίσης οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συµβάλλουν στις ακόλουθες ΟΚΓ για την
ανάπτυξη και την απασχόληση : 7, 8, 9, 10, 11 και 14.
Συµβάλλουν επίσης στους ακολούθους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013
•

Γενικός Στόχος 1 : Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων άµεσων Επενδύσεων

•

Γενικός Στόχος 2 : Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας

•

Γενικός Στόχος 3 : Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

•

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

•

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

Τέλος οι παρεµβάσεις τους άξονα εξυπηρετούν τις δράσεις 3 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές
προϊόντων» και 4 «Κοινωνία της γνώσης» του ΕΠΜ.
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Οι παρεµβάσεις του άξονα συµβάλλουν στην στρατηγική κατεύθυνση για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και την βελτίωση του οικονοµικού και
κοινωνικού επιπέδου διαβίωσης του πληθυσµού.
Οι παρεµβάσεις του άξονα είναι απόλυτα συναφείς µε τις δράσεις του άξονα προτεραιότητας
«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και «Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας»,
ικανοποιώντας την κύρια αναπτυξιακή επιλογή της Περιφέρειας.
Καθεστώτα ενίσχυσης:
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόµου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν µέσω των
µέτρων αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εµπίπτουν στις οµάδες των εξαιρέσεων ως προς
την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και
αφορούν: 1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σηµασίας" (de minimis), 2) στις κρατικές ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και 3) στις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση. Επίσης ενδέχεται
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας να υλοποιηθούν δράσεις µέσω συνολικών επιχορηγήσεων
(global grants). Τα καθεστώτα ενίσχυσης παρουσιάζονται στο παράρτηµα.
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας
∆εν προβλέπεται χρηµατοδότηση για δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σκοπιµότητα
Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης διαπιστώνεται ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου
χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλούς δείκτες χρήσης της ψηφιακής οικονοµίας, της Έρευνας και
Ανάπτυξης και της επιχειρηµατικότητας. Ιδιαίτερα ο κορµός του επιχειρηµατικού ιστού της
Περιφέρειας, αν εξαιρεθούν οι µεγάλες µονάδες της Κορίνθου, η ∆ΕΗ της Μεγαλόπολης και ελάχιστες
µονάδες στην υπόλοιπη Περιφέρεια, φαίνεται να µην ενσωµατώνει στην παραγωγική του διαδικασία,
αλλά και στην εν γένει επιχειρηµατική του δραστηριότητα και λειτουργία, καινοτοµίες και νέες
τεχνολογίες. Έτσι συνεχίζεται η υστέρηση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας έναντι του µέσου όρου
των επιχειρήσεων στη Χώρα, µε αποτέλεσµα να διατηρούνται τα µεγέθη των επιχειρήσεων σε πολύ
χαµηλά επίπεδα, να παραµένει σαν κυρίαρχο στοιχείο ο οικογενειακός τους χαρακτήρας και εν τέλει ο
επιχειρηµατικός ιστός της Περιφέρειας να παραµένει αδύναµος και µη ανταγωνιστικός.
Παράλληλα, οι αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης της Περιφέρειας, εµφανίζονται εντονότερες ιδιαίτερα
όσον αφορά στην ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και στη χρήση ψηφιακών µέσων. Για το λόγο αυτό
και µε δεδοµένη όµως την ανάγκη να υπάρξει ένα έναυσµα προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισµού
των διαδικασιών λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και των χρηστών από τις επιχειρήσεις των νέων
τεχνολογιών, των προϊόντων της Έρευνας και Τεχνολογίας και την εφαρµογή καινοτοµιών για τη
βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, προβλέπονται µικρής κλίµακας δράσεις που
περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας, για κάλυψη τοπικών αναγκών.
Προκειµένου να αµβλυνθούν τα σηµαντικά αναπτυξιακά προβλήµατα της Περιφέρειας στους τοµείς
της επιχειρηµατικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης, απαιτούνται έντονες και ορθολογικά
σχεδιασµένες παρεµβάσεις για άµβλυνση αυτών των προβληµάτων, σε συνδυασµό µε παράλληλες
διοικητικές / θεσµικές διαδικασίες, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασµού για τους τοµείς
αυτούς. Ως εκ τούτου, ένα πολύ σηµαντικό µέρος αυτών των αναγκών της Περιφέρειας θα καλυφθεί
από τα αντίστοιχα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013,
ήτοι το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» και το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Με δεδοµένες τις προγραµµατιζόµενες έντονες παρεµβάσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τα
δύο προαναφερόµενα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ιδιαίτερα εκείνου της «Ψηφιακής
Σύγκλισης», στο συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται κατηγορίες δράσεων
καινοτοµίας και ψηφιακής οικονοµίας, οι οποίες θα εστιάζονται σε εξειδικευµένες ανάγκες των τοπικών
φορέων και επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου συγκεντρώνεται ο προϋπολογισµός του Άξονα στις
επενδύσεις εκσυγχρονισµού της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων, στοιχείων αναγκαίων
για τον επιχειρηµατικό ιστό της Περιφέρειας, συνδεόµενες αυτές οι παρεµβάσεις µε τα τοπικά
χαρακτηριστικά προβλήµατα και οι οποίες δεν είναι εύκολο να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά από
τις οριζόντιες δράσεις των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις
είναι εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας µε ιδιαίτερες
συγκεντρώσεις σε συγκεκριµένες περιοχές της Περιφέρειας και ως εκ τούτου άµεσα ή / και στενά
συνδεόµενες αλλά και µε αλληλοεξαρτήσεις µε την υπόλοιπη παραγωγική, οικονοµική και κοινωνική
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δραστηριότητα των περιοχών αυτών, µε δεδοµένο το µικρό ή πολύ µικρό µέγεθός τους σε
απασχόληση ή / και σε κύκλο εργασιών και τον οικογενειακό χαρακτήρα λειτουργίας τους. Οι
επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στους κλάδους τροφίµων και ποτών, µε εξαίρεση την πρώτη
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή προϊόντων για τον κατασκευαστικό τοµέα και για
οικιακή χρήση, καθώς και στους κλάδους του εµπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων και άλλων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών.
Στόχοι
Με δεδοµένα τα προαναφερόµενα, ο Γενικός Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στον
εκσυγχρονισµό της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η
επίτευξη αυτού του Γενικού Στόχου θα πραγµατοποιηθεί µε την επίτευξη των παρακάτω ειδικών
στόχων:
α)

Ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων

β)

Εκσυγχρονισµός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων

γ)

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

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Για την εξυπηρέτηση των προαναφερόµενων ειδικών στόχων προβλέπονται δράσεις όπως:
Ψηφιακή Σύγκλιση
• Εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πχ ευρυζωνικά
δίκτυα)
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Τεχνολογίες
της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη
κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κλπ)», µε κωδικό: (11)
• Ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρµογές ψηφιακής τεχνολογίας από τη δηµόσια διοίκηση για την
εξυπηρέτηση του πολίτη (πχ τηλεϊατρική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ)
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Υπηρεσίες και
εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική µάθηση,
ηλεκτρονική ενσωµάτωση κλπ)», µε κωδικό: (13)
• Ενίσχυση των ΜΜΕ για πρόσβασή τους σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για
αναβάθµιση της διοικητικής και εµπορικής λειτουργίας τους.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Άλλα Μέτρα
για την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και στην αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ», µε
κωδικό: (15)
Για την αποτελεσµατικότητα των προβλεπόµενων δράσεων του Περιφερειακού Προγράµµατος στον
τοπικό κοινωνικο-οικονοµικό ιστό της Πελοποννήσου θα καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τοπικών
φορέων ή / και επιχειρήσεων, συµπληρωµατικά µε ανάλογες αντίστοιχες δράσεις εθνικής εµβέλειας,
µε την εξασφάλιση του κατάλληλου συντονισµού µε το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή
Σύγκλιση.
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Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία
Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δράσεων στον συγκεκριµένο Άξονα, προβλέπονται:
• Επενδύσεις σε υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής
ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη
τεχνολογία.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Υποδοµή
(Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης
ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες
τεχνολογίες», µε κωδικό: (02)
• Στο πλαίσιο της κατηγορίας δράσεων (µε κωδικό 08), µε ιδιαίτερη εστίαση στις επιχειρήσεις του
τριτογενή τοµέα και κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις, προβλέπονται οι πλέον απλές από
πλευρά καινοτοµίας δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού τους
και των παραγωγικών / διοικητικών λειτουργιών τους, είτε στο πλαίσιο των απαλλακτικών
Κανονισµών, όσον αφορά στα καθεστώτα ενίσχυσης, είτε στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού
νόµου περί κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας θα είναι εστιασµένες, κατά κύριο λόγο, στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας, τα οποία
αναφέρονται κυρίως σε πολύ µικρό µέγεθος, στην έλλειψη ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών, στις
διοικητικές και παραγωγικές αδυναµίες τους και στην άµεση ή έµµεση σύνδεσή τους µε τον
γεωργικό, κατασκευαστικό και τουριστικό τοµέα.
Για την εξασφάλιση της υποστήριξης των επιχειρήσεων µε αυτά τα χαρακτηριστικά, θα επιδιωχθεί
ο κατάλληλος συντονισµός των δράσεων του ΑΠ µε τις ενισχύσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος

«Ανταγωνιστικότητα

–

Επιχειρηµατικότητα»,

ώστε

να

µη

λειτουργούν

ανταγωνιστικά, τόσο ως προς το είδος των παρεµβάσεων και το ύψος των ενισχύσεων, όσο και
ως προς το χρονισµό των σχετικών προκηρύξεων.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Άλλες επενδύσεις
σε Επιχειρήσεις», µε κωδικό: (08)
Αναµενόµενες επιπτώσεις
•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω αναβάθµισης του τεχνολογικού και
οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους και διεύρυνση των αγορών.

•

Προώθηση της καινοτοµίας, τεχνολογικής και µη.

•

Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της
περιφέρειας.

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα.
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Καθεστώτα Ενίσχυσης:
Προβλέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του νέου χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013 (ενδεικτικά, Κανονισµός 364/2004, Αναπτυξιακός Νόµος όπως θα ισχύσει,
Κανόνας ήσσονος σηµασίας όπως κάθε φορά ισχύει, λοιπά καθεστώτα προς έγκριση).
Συνάφεια/ Συµβολή µε Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα.
ΕΣΠΑ 2007-2013
α) Στις θεµατικές προτεραιότητες:
•

(4.2.1.) «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια).

•

(4.2.2.) «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» (έµµεση συµβολή, λόγω µικρής κλίµακας
δράσεων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες δράσεις του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος)

•

(4.2.4.) «Θεσµικό Περιβάλλον» (έµµεση συµβολή, λόγω των ενδεικτικών / µικρής κλίµακας
δράσεων για e-government)

β) Στους Γενικούς στόχους:
•

«Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» (άµεση και
σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια)

•

«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» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια, θεµατικά,
λαµβανοµένου όµως υπόψη τη σχετικά πολύ µικρή χρηµατοδότηση από τον συγκεκριµένο
Άξονα Προτεραιότητας σε σχέση µε το στόχο και το σύνολο της χρηµατοδότησης στην
Περιφέρεια από το αντίστοιχο Τοµεακό, µάλλον έµµεση συµβολή)

•

«Ψηφιακή σύγκλιση της Χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής
δραστηριοποίησης» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια, θεµατικά, αλλά λόγω της
µικρής κλίµακας παρεµβάσεως, έµµεση συµβολή)

•

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια)

•

«Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» (έµµεση συµβολή)

•

«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» (έµµεση συµβολή)
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γ) Στους Ειδικούς στόχους:
•

«Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηµατικότητα» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια)

•

«Στήριξη της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας σε τοµείς µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα»
(άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό
της χώρας και υπηρετούν ασκούµενες πολιτικές σε διάφορους τοµείς» (έµµεση συµβολή)

•

«Προώθηση της εξωστρέφειας µέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα
της ΕΤΑ» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ» (άµεση και σηµαντική συµβολή
– συνέργεια)

•

«Βελτίωση της ποιότητας ζωής αξιοποιώντας ΤΠΕ» (έµµεση συµβολή)

•

«∆ιεύρυνση, αναδιοργάνωση

και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών

πολιτικών στην αγορά εργασίας» (έµµεση συµβολή)
•

«Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση των δοµών και των συστηµάτων της αγοράς εργασίας για
την εξυπηρέτηση του πολίτη» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«∆ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της εφαρµογής» (έµµεση συµβολή)

•

«Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης και των δοµών και
διαδικασιών λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια, θεµατικά, λαµβανοµένου όµως υπόψη την πολύ µικρή χρηµατοδοτική βαρύτητα,
µάλλον έµµεση συµβολή, σε σχέση µε τον συγκεκριµένο στόχο του ΕΣΠΑ).

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες
Γραµµές:
(1.2.2):

∆ιευκόλυνση της Καινοτοµίας και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας

(1.2.3):

Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στις εξής
Κατευθυντήριες Γραµµές:
(8) Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας
(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της
πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς
(15) Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που
να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Ωφελούµενοι
Άµεσα ωφελούµενοι από τις δράσεις του Άξονα είναι οι ΜΜΕ της Περιφέρειας, τα Πανεπιστηµιακά και
Ερευνητικά Ιδρύµατα της Περιφέρειας και οι χρήστες των υπηρεσιών τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
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∆είκτες Μέτρησης / εκτίµησης εκροών (πραγµατοποίησης) και Αποτελέσµατος

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρήσεις που θα
ενισχυθούν από το
Πρόγραµµα

∆ΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΜΕ που
εκσυγχρονίζονται /
βελτιώνονται

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

αριθµός

%

ΒΑΣΗ
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ
ΜΗΤΡΩΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΣΥΕ 2003
ΕΥ∆
ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2006

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

33.296*

260

1,4 **

0,81

* Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση Επιχειρήσεις

** Αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γενικά:
Οι προοπτικές της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
προσδιορίζονται µε βάση τις δυνατότητες του παραγωγικού της συστήµατος για προσαρµογή και
αναδιάρθρωση.
Παρά την σταθερή πορεία ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κατατάσσεται στη 10η θέση µεταξύ ελληνικών Περιφερειών, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνονται
σηµαντικές ανισότητες στο επίπεδο ευηµερίας µεταξύ των Νοµών της, υψηλή συγκέντρωση
δραστηριοτήτων στον τριτογενή τοµέα, φθίνουσα πορεία για τον πρωτογενή και περίπου
σταθεροποιηµένη κατάσταση στο δευτερογενή. Στον τοµέα της Έρευνας εµφανίζονται εξαιρετικά
χαµηλές επιδόσεις, αναφορικά µε την Καινοτοµία, κατατάσσονται στην τελευταία θέση στο σύνολο των
ελληνικών Περιφερειών, ενώ όσον αφορά την ΚτΠ, η συµµετοχή χαρακτηρίζεται ακόµη σχετικά µικρή,
παρά τις προόδους και προσπάθειες των τελευταίων ετών.
Ο φθίνων αγροτικός τοµέας υφίσταται τα διαρθρωτικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό
αγροτικό τοµέα (µικρό µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, πολύ-τεµαχισµός του κλήρου κλπ) και επιπλέον
τον ανταγωνισµό της τουριστικής δραστηριότητας. Ο δευτερογενής τοµέας είναι αρκετά µειωµένης
σηµασίας για την οικονοµική ζωή της Περιφέρειας, µε µεγέθη επιχειρήσεων που µόνο σε λίγες
περιπτώσεις ξεπερνούν τους 10 εργαζόµενους. Ο κλάδος του τουρισµού, αποτελεί τις τελευταίες
δεκαετίες κυρίαρχη µορφή της τριτογενούς οικονοµικής λειτουργίας και η Περιφέρεια κατέχει εξέχουσα
θέση στην τουριστική ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και σε µεσογειακό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, προσελκύοντας το 7% των αφίξεων, το 10% περίπου των διανυκτερεύσεων και
συγκεντρώνοντας το 12% του αποθέµατος των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας78. Άλλη σηµαντική
τριτογενής δραστηριότητα είναι η εµπορική, που καταγράφει τζίρους πολλαπλάσιους τόσο της
πρωτογενούς και της µεταποιητικής, όσο και της τουριστικής και συγκεντρώνει ένα σηµαντικό αριθµό
επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εµπορίου.
Παρόλο που η περιοχή, στηριζόµενη στην προωθητική δύναµη του τουρισµού, κατέστη ένας διεθνώς
αναγνωρίσιµος προορισµός, όντας υποχρεωµένη να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του «µαζικού»
τουρισµού, νοιώθει να περιορίζεται η δυναµική της για το µέλλον, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να υφίσταται
τις συνέπειες και πιέσεις της «εκτατικού» τύπου ανάπτυξης.
Η υλοποιούµενη περιφερειακή πολιτική µε αναφορά στον παραγωγικό ιστό, µέχρι και τα τέλη της
δεκαετίας του 1990 κατευθύνονταν σε έργα υποδοµών και ελάχιστα έως καθόλου στην απευθείας
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, επιχειρείται ένα
σηµαντικό «άνοιγµα» προς τον επιχειρηµατικό χώρο του τουρισµού, των υπηρεσιών, της µεταποίησης
78

Εξετάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαπιστώνεται ότι το κέντρο βάρους των κλινών εντοπίζεται στις µεσαίες και χαµηλές
κατηγορίες. Άλλο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία µεγάλου αριθµού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µικρής
δυναµικότητας, που εντοπίζεται στις χαµηλές κατηγορίες, το οποίο συµπληρώνεται από ένα µεγάλο αριθµό ενοικιαζόµενων
διαµερισµάτων και δωµατίων. Η υψηλή συγκέντρωση του τουρισµού στους θερινούς µήνες δηµιουργεί πρόβληµα υπερφόρτωσης
των υποδοµών και αυξάνει τις πιθανότητες υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ενώ ο «µαζικός» τουρισµός που τη χαρακτηρίζει
µειώνει τις ευκαιρίες αποκόµισης ωφελειών από τον τόπο προορισµού.
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και του αγροτικού τοµέα, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού των τοπικών ΜΜΕ, της εισαγωγής
νέων τεχνολογιών, της ΚτΠ, καθώς και καινοτόµων δράσεων 79.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ:
Στις σύγχρονες συνθήκες, η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας συνδέεται άµεσα και
καθοριστικά µε τη διαφοροποίηση, την ποιότητα και την αναζήτηση διακριτού ρόλου, γεγονός που υπό
τις παρούσες συνθήκες θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα µε τον περιορισµό των αρνητικών
φαινοµένων από τις έως σήµερα διαµορφούµενες τάσεις.
Στόχος

του

περιφερειακού

προγραµµατισµού

και

σηµαντική

µεσοπρόθεσµη

προτεραιότητα

αποτελούν:
«αφενός η προσπάθεια εµπλουτισµού του συνολικού και ιδιαίτερα τουριστικού προϊόντος
µε νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρµοσµένες στην τοπική ταυτότητα και
ιδιαιτερότητα, που µπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση και
αναγνωρισιµότητα, αφετέρου δε και συµπληρωµατικά, η συνέχιση της προσπάθειας
ποιοτικής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού».
Ειδικοί Στόχοι:
• Η ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε την προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
την ποιοτική της αναβάθµιση , την ενσωµάτωση προτύπων ποιότητας και γενικά την λελογισµένη
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
Γενικά, στα θέµατα της «ανταγωνιστικότητας» και της «ψηφιακής σύγκλισης» οι δράσεις του Άξονα
Προτεραιότητας λειτουργούν συµπληρωµατικά σε σχέση µε τις δράσεις των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα θα είναι
εστιασµένες κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού
της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας και
την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφερειακής οικονοµίας .
Όσον αφορά την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, οι δράσεις της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών θα
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά σε σχέση µε τις δράσεις του ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα &
79

Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στα Ιόνια Νησιά-3Ι» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου
2000-2006, το αντικείµενο της «καινοτοµίας» προσδίδει µία νέα προοπτική στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων,προσδιορίζοντας νέους τύπους υπηρεσιών, εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες και προάγοντας νέες ιδέες για
επιτυχηµένα επιχειρηµατικά σχέδια. Η στρατηγική του σχετίζονταν άµεσα µε τις περιφερειακές ανάγκες, ώστε να ωθηθούν τα
Ιόνια Νησιά σε µια νέα οικονοµική εποχή, προστατεύοντας παράλληλα τις παραδοσιακές επιχειρηµατικές πρακτικές, την
πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και το περιβάλλον. Με την υλοποίηση πολιτικών που περιελάµβαναν εφαρµογές τεχνολογίας «ήπιας
µορφής» καθώς και τον εµπλουτισµό των παραδοσιακών υπηρεσιών µε ψηφιακές, δηµιουργήθηκε η πρώτη ύλη για καινοτόµες
δράσεις κυρίως στον τουριστικό τοµέα, µε σεβασµό στην περιφερειακή ταυτότητα και προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη. Από τις
πιλοτικού χαρακτήρα δράσεις που υλοποιήθηκαν ξεχωρίζουν τα «Ιόνια Νησιά-Ποιότητα στον Τουρισµό», η υποστήριξη της
«δηµιουργίας καινοτόµων start ups & spin offs επιχειρήσεων», τα «Ψηφιακά Ιόνια Νησιά», η δηµιουργία «ευφυούς
περιφερειακού Συστήµατος διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου» και η «Καινοτόµος ∆ιαχείριση Γνώσης».
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Επιχειρηµατικότητα». Έτσι, ενώ µέσω του ΤΕΠ προωθούνται γενικά δράσεις «οριζόντιου» χαρακτήρα
στις οποίες συµµετέχουν ανταγωνιστικά όλες οι Περιφέρειες του Στόχου -1-,

µέσω του ΠΕΠ

ενισχύονται δράσεις προσαρµοσµένες στα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, όπως η ενίσχυση
της τουριστικής κυρίως επιχειρηµατικότητας σε ειδικές µορφές τουρισµού τοπικού ενδιαφέροντος, ο
εκσυγχρονισµός και προσαρµογή των επιχειρήσεων σε τοπικά σύµφωνα ποιότητας ή η προώθηση
καινοτοµιών στον τουριστικό κυρίως τοµέα και η συµµετοχή σε τοπικά προγράµµατα ολοκληρωµένου
χαρακτήρα. Μέσω δε του κατάλληλου συντονισµού θα διασφαλιστεί ότι τα δύο προγράµµατα δεν θα
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και θα αποφευχθούν επικαλύψεις.
Ειδικότερα όσον αφορά τον τοµέα του τουρισµού:
α. όπως εκτενώς περιγράφεται παραπάνω, η συνολική στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζει στην
ενίσχυση του τοµέα αυτού, ενώ και οι υπόλοιποι τοµείς δρούν υποστηρικτικά στην κατεύθυνση
υλοποίησης του αναπτυξιακού οράµατος (προορισµός βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης).
β. η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας επιχειρείται κυρίως µε την ποιοτική αναβάθµιση
και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, που αναµένεται να επιτευχθεί µέσω:
•

της ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού επιχειρηµατικού δυναµικού (εκσυγχρονισµός
επιχειρήσεων και πιστοποίηση προσαρµογή στη βάση τοπικών ή άλλων προτύπων
ποιότητας),

•

της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, µέσω της προώθησης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας σε ειδικές µορφές τουρισµού, αλλά και της δηµιουργίας της αναγκαίας βάσης
– υποδοµής για ειδικές µορφές τουρισµού 80,

•

της καινοτόµου προσέγγισης για βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη

81

και της διευρυµένης χρήσης

των νέων τεχνολογιών (µε εστίαση στη διάχυση «καλών πρακτικών» από την έως σήµερα
εµπειρία της Περιφέρειας σε θέµατα καινοτοµίας, καθώς και στην αναζήτηση πρόσθετων
καινοτόµων δράσεων για την αναβάθµιση κυρίως των τουριστικών υπηρεσιών),

80

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2007-2013 που έχει εκπονηθεί για την προώθηση των Ειδικών Μορφών Τουρισµού στα Ιόνια Νησιά
και έχει προκύψει κατόπιν τοπικής διαβούλευσης, αφενός λαµβάνει υπόψη του την αντίστοιχη Εθνική Στρατηγική 2007-2013 και
αφετέρου αναλύει και ξεχωρίζει τις ειδικές µορφές τουρισµού που συνάδουν µε το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των Ιόνιων
Νησιών. Έτσι, η προώθηση της επιδίωξης του Σχεδίου «να αναδειχθεί η ΠΙΝ ως µια διακριτή περιοχή εναλλακτικού τουρισµού»
ο
ο
προβλέπει ως προτεραιότητες: 1 ) τη δηµιουργία νέων µορφών τουριασµού και 2 ) την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας.
η
Ειδικότερα όσον αφορά την 1 προτεραιότητα τεκµηριωµένα επισηµαίνεται ότι κυρίως ο πολιτιστικός και ο περιβαλλοντικός
τουρισµός (περιλαµβανοµένου του θαλάσσιου) αποτελούν τα δυνατά σηµεία εκκίνησης της Περιφέρειας. Ενδεικτικά αναφέρονται
τοµείς όπως ο τουρισµός κληρονοµιάς, ο τουρισµός που ελκύεται από το νεότερο πολιτισµό και τη λαογραφία ή ο θρησκευτικός
τουρισµός, ο φυσιολατρικός τουρισµός των ορεινών περιοχών, ο τουρισµός των ιδιαίτερων γεωµορφολογικών στοιχείων και ο
θαλάσσιος, αλλά και τα θεµατικά ή χωρικά δίκτυα συνεργασίας, αρκετοί από τους οποίους θα µπορούσαν να ενισχυθούν από το
ΕΠ ∆ΕΠΙΝ 2007-2013. ∆ιαστάσεις των παραπάνω αποτελούν τόσο η επιχειρηµατική δραστηριότητα, όσο και η δηµιουργία της
αναγκαίας «υποδοµής» (π.χ. ανάδειξη τοπίων φυσικού κάλλους, δίκτυα µονοπατιών, αγκυροβόλια, πολιτιστικά γεγονότα,
µνηµεία κλπ), συνοδευόµενες από την αναγκαία πολιτική προώθησης και προβολής.
81
Το Στρατηγικό Σχέδιο 2007-2013 που έχει εκπονηθεί για την προώθηση της Καινοτοµίας στα Ιόνια Νησιά, αφενός είναι
προσαρµοσµένο στο γενικό στρατηγικό στόχο (Ιόνια Νησια-διεθνής προορισµός βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης», αφετέρου δε
αποτελεί συνέχεια του πρόσφατα υλοποιηθέντος προγράµµατος «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ-3Ι». Ενισχύει δε τρεις
προτεραιότητες: 1η) την υποστήριξη της καινοτοµίας µε έµφαση στη δικτύωση, 2η) την προώθηση της καινοτοµίας στην
ης
περιφερειακή οικονοµία και 3η) τη διαµόρφωση κουλτούρας καινοτοµίας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 2
προτεραιότητας,
προβλέπονται εκτός των άλλων δράσεις όπως το «Ιόνιο σήµα ποιότητας» τουριστικών υπηρεσιών, το «Ιόνιο Κέντρο
Οικοτουρισµού», «ψηφιακή περιήγηση πόλεων», «καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια», που αφορούν κυρίως τον τουρισµό,
αρκετές από τις οποίες θα µπορούσαν να ενισχυθούν από το ΕΠ ∆ΕΠΙΝ 2007-2013.

179

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
•

της χωρικής προσέγγισης µε την προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων πιλοτικού
χαρακτήρα στον τουριστικά αναπτυγµένο παράκτιο χώρο για την ανάσχεση των αρνητικών
επιπτώσεων και την αναβάθµισή του.

γ. το ως άνω πλαίσιο περιφερειακής στρατηγικής για τον τουρισµό, συνάδει πλήρως µε στην εθνική
στρατηγική για τον τοµέα (ΕΣΠΑ και Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισµού 20042010) και ενώ δρα συµπληρωµατικά στην υλοποίηση του το τοµεακό Πρόγραµµα (ΤΕΠ)
«Ανταγωνιστικότητα

&

Επιχειρηµατικότητα»,

µε

οριζόντιες

δράσεις

επέκτασης,

διεύρυνσης,

αναβάθµισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος (ενίσχυση επιχειρηµατικότητας,
δηµιουργία υποδοµών, προβολή κ.ά.).
Τέλος, όσον αφορά τον τοµέα της Ψηφιακής Σύγκλισης, το ΠΕΠ για τα Ιόνια Νησιά επικεντρώνεται σε
πολύ µικρής κλίµακας και τοπικά εστιασµένες παρεµβάσεις σε συµφωνία µε τις τοπικές ανάγκες,
κυρίως σε θέµατα εξειδικευµένης προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος και ενίσχυσης
της διαφοροποίησης και της ποιοτικής προσαρµογής του παραγωγικού συστήµατος. Αντίστοιχα, το
ΤΕΠ αναλαµβάνει το µεγάλο µέρος των παρεµβάσεων που αφορούν την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ
σε επιχειρήσεις και δηµόσιο τοµέα, τα θέµατα ποιότητας ζωής, την ευρυζωνικότητα κλπ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά προς τις βασικές παρεµβάσεις επιχειρηµατικότητας που θα προωθηθούν από το
αντίστοιχο Τοµεακό Πρόγραµµα.
Ειδικότερα, όσον αφορά:
Προώθηση καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας (Κατηγορία παρέµβασης: 8 & 9 )
• ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µε αντικείµενο κυρίως την επιχειρηµατική αξιοποίηση
ειδικών µορφών τουρισµού, όπως πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, θαλάσσιος, αστικός κ.ά.
•

ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µε αντικείµενο την προσαρµογή των επιχειρήσεων σε
τοπικά ή άλλα σύµφωνα ποιότητας και την παραγωγή τυπικών προϊόντων και υπηρεσιών

•

Ενίσχυση ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών δικτύων (κοινή προβολή, ανταλλαγή
εµπειριών, λοιπές συνεργασίες) µε αντικείµενο κυρίως τις ειδικές µορφές τουρισµού

•

η ενίσχυση και επέκταση του ποιοτικού εκσυγχρονισµού του υφιστάµενου παραγωγικού
συστήµατος (τουρισµός, υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένου του εµπορίου, µεταποίηση)

•

Η προώθηση καινοτόµων σχεδίων και πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία είτε µε τη
µορφή διάχυσης των αποτελεσµάτων από τις υλοποιηθείσες στην Περιφέρεια πιλοτικού
χαρακτήρα καινοτόµες εφαρµογές της περιόδου 2000-2006 είτε µε την προώθηση νέου
ολοκληρωµένου πιλοτικού σχεδίου µε αντικείµενο την ενίσχυση της περιφερειακής ταυτότητας
και της αειφόρου ανάπτυξης

•

Συµπλήρωση
ολοκληρωµένου

ενδεχοµένως,
χαρακτήρα

µε

δράσεις

παρεµβάσεων

ενίσχυσης
σε

της

αστικές,

επιχειρηµατικότητας,

αποµονωµένες,

των

µειονεκτικές,

ου

παράκτιες περιοχές , που προωθούνται µέσω του 3 Άξονα προτεραιότητας.
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Κοινωνία της Πληροφορίας (Κατηγορία παρέµβασης:13 & 14)
• Ενίσχυση για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πληροφορικής προκειµένου να
υποστηριχτεί κυρίως η διαφοροποίηση, η δικτύωση και η ποιοτική προσαρµογή του
οικονοµικού συστήµατος
•

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την δικτύωση και την προώθηση – προβολή των
προσφεροµένων υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.), καθώς και

περιοχών ή της

Περιφέρειας ως σύνολο, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο της Αυτοδιοίκησης
•

Συµπλήρωση ενδεχοµένως, µε δράσεις ΚτΠ, των ολοκληρωµένου χαρακτήρα παρεµβάσεων
σε αστικές, αποµονωµένες, µειονεκτικές, παράκτιες περιοχές µε δράσεις ενίσχυσης της
ψηφιακής σύγκλισης , που προβλέπονται στον 3ο Άξονα προτεραιότητας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η υλοποίηση των προβλεπόµενων παρεµβάσεων αναµένεται να έχουν θετικά αποτελέσµατα και
πιθανόν ορισµένες αρνητικές συνέπειες.
Ειδικότερα:
• η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και µάλιστα σε διαφοροποιηµένη κατεύθυνση,
συνεπικουρούµενης µε ανάλογες δράσεις τεχνολογικής προσαρµογής θα συµβάλλει γενικά
στην ενίσχυση της οικονοµικής συνοχής.
•

Η ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών θα δώσει τη δυνατότητα κυρίως σε νέο- εισερχόµενο
στην αγορά εργασίας δυναµικό , να προωθήσει τις ιδέες του και να αναπτύξει δραστηριότητα
σε τοµείς πέραν αυτών που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν την τοπική οικονοµία

•

Σε χωρικό επίπεδο, η προώθηση ενός διαφοροποιηµένου τουριστικού προϊόντος, στο οποίο
κάθε νοµός συνεισφέρει µε ξεχωριστή βαρύτητα, διευκολύνει και ευνοεί την δηµιουργία ενδοπεριφερειακών ροών και συνεργασιών µεταξύ των νησιών σε συµπληρωµατική βάση.

•

Σε δια-περιφερειακό επίπεδο δηµιουργείται ένα ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη συνεργασιών
στο πλαίσιο ζωνών ανταλλαγών και οικονοµικής συνεργασίας, στο βόρειο και νότιο Ιόνιο,
µεταξύ των νησιών και των απέναντι ηπειρωτικών ακτών, σε συµπληρωµατική και όχι
ανταγωνιστική βάση.

•

Η προώθηση µιας ήπιας και ποιοτικής ανάπτυξης µε σεβασµό και αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών και πολιτισµικών πόρων θα συµβάλλει στη διάχυση των ωφελειών πέραν
από τους έως σήµερα λειτουργούντες τουριστικούς προορισµούς.

•

Η πρόσθετη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης σε περιοχές µε
ειδικά χαρακτηριστικά και αναπτυξιακή τοπολογία, όπως τα αστικά κέντρα, οι περιοχές της
ενδοχώρας και τα Μικρά Νησιά, θα συµβάλλει στην επίτευξη της χωρικής συνοχής

Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, µπορεί µεταξύ άλλων
να είναι:
• Ένα πιθανό ενδεχόµενο που αφορά όλες τις περιοχές που υστερούν σε ανταγωνιστικότητα,
σε συνδυασµό και µε την βελτίωση της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας, θα είναι ο
περιορισµός των Ιόνιων Νησιών σε ένα παθητικό ρόλο δέκτη, στην περίπτωση που δεν
δραστηριοποιηθούν έγκαιρα και ικανοποιητικά, σε αντίθεση µε τον περίγυρό τους.
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Ωφελούµενοι: Άµεσα ωφελούµενοι από τις δράσεις του Άξονα είναι οι τουριστικές κλπ ΜΜΕ της
Περιφέρειας, και έµµεσα οι επισκέπτες της.
Περιοχές εφαρµογής: Το σύνολο της Περιφέρειας.
Ωφελούµενοι Τοµείς: Τοπική και Περιφερειακή οικονοµία, επιχειρηµατικότητα

ΑΞΟΝΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

∆ΕΙΚΤΕΣ:

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Eπιχειρήσεις που ενισχύονται
από επιδοτούµενα προγράµµατα
Αριθµός τουριστικών κλινών που
εκσυγχρονίζονται

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

Αριθµός

2002

16.392

290

Μητρώο
ΕΣΥΕ 2002

Αριθµός

2005

190.500

12.600

ΕΣΥΕ &
Μελέτη

%

*

*

1,7%

Μητρώο
ΕΣΥΕ 2003

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΗΓΗ

Σύνολο υφιστ.
ΜΜΕ
Όλων των
κατηγοριών
κλίνες

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
% υφιστάµενων ΜΜΕ που
εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται

Ενισχ. ΜΜΕ /
Σύνολο ΜΜΕ

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις:
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε τους στόχους τους
Προγράµµατος, τους στόχους και τις δράσεις των δύο άλλων Αξόνων «Υποδοµές & υπηρεσίες
Προσπελασιµότητας» και «Αειφόρος ανάπτυξη & ποιότητα ζωής», δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη
στρατηγική κατεύθυνση για την «βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µέσω
της δηµιουργίας συνθηκών για την ανάπτυξη και προσφορά νέων, διαφοροποιηµένων και
περισσότερο ποιοτικών µορφών οικονοµικής δραστηριοποίησης.
Ειδικότερα, ο Άξονας συνδέεται άµεσα µε την επίτευξη οράµατος να καταστεί η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων ένας «διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης», καθώς και µε
τους γενικούς στόχους για την «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήµατος & την ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας» και την

«προώθηση της «πολικής» και

«ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναµισµού και τη βελτίωση της χωρικής
συνοχής της Περιφέρειας», ενώ έµµεσα συµβάλλει στην επίτευξη και των υπολοίπων γενικών στόχων.
Επίσης οι παρεµβάσεις του Άξονα συνδέονται και συµπληρώνονται µε αντίστοιχες παρεµβάσεις που
αναµένεται

να

υλοποιηθούν

Ανταγωνιστικότητα»

και

µέσω

«Ψηφιακή

των

Τοµεακών

σύγκλιση»,

όπως

Προγραµµάτων
ο

«Επιχειρηµατικότητα-

εκσυγχρονισµός

του

υφιστάµενου

παραγωγικού δυναµικού, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.
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Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισηµανθεί η συνέργια και συµπληρωµατικότητα του Άξονα µε το Εθνικό
Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ), ειδικότερα όσον αφορά την υλοποίηση
παρεµβάσεων στο πλαίσιο ολοκληρωµένων προγραµµάτων στις ορεινές, αποµονωµένες και
αγροτικές περιοχές.
Τέλος, η συγκεκριµένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται µε την 1η (γενικοί
στόχοι 2 και 3), τη 2η (γενικοί στόχοι 5 και 6) θεµατική προτεραιότητα

του ΕΣΠΑ, την 2η, 3η

προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη 2η και 3η προτεραιότητα και την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ, την 8η, 9η
ΟΚΓ της ΣτΛ. Αναλυτικότερα, ο ειδικός στόχος που αφορά:
•

την ενίσχυση της διαφοροποίησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, συνδέεται µε την 1η
(γενικοί στόχοι 2 & 3) θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη
2η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 8η ΟΚΓ της ΣτΛ

•

την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, συνδέεται µε τη 2η (γενικός στόχος 6)
η

θεµατική

η

προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 2 και 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη 2 προτεραιότητα των
ΚΣΚΓ, την 9η ΟΚΓ της ΣτΛ
•

την προώθηση της καινοτοµίας, συνδέεται µε την 1η (γενικός στόχος 2) και τη 2η (γενικός
στόχος 5) θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 2η και προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη 2η
προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 8η ΟΚΓ της ΣτΛ

•

την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, συνδέεται µε την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα
του ΕΣΠΑ, την 2η και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ και µε την
11η , 15η ΟΚΓ της ΣτΛ.

Λοιπά θέµατα:
1.Ενδεχόµενη χρήση του χρηµατοδοτικού µέσου «JEREMIE»
2. Ειδικά για την υλοποίηση «καινοτόµων δράσεων» είναι δυνατόν να ακολουθηθεί το πλαίσιο
υλοποίησης που εφαρµόστηκε στο πρόγραµµα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ-3Ι» που
χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ την περίοδο 2003-2006 ή µέσω «Συνολικών επιχορηγήσεων»..
Καθεστώτα ενίσχυσης:
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόµου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν µέσω των
παρεµβάσεων αυτού του Άξονα, εµπίπτουν στις οµάδες των εξαιρέσεων ως προς την υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και αφορούν:
1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σηµασίας" (de minimis),
2) στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας:
∆εν προβλέπεται χρηµατοδότηση για δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου.
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Γενικά
Το φυσικό περιβάλλον µαζί µε το ανθρωπογενές περιβάλλον και την πολιτιστική και ιστορική
κληρονοµιά αποτελούν ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την αναπτυξιακή διαδικασία στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου
2007-2013 πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης καθώς και η
αναβάθµιση του κοινωνικού profile των αστικών και ορεινών περιοχών.
Η προσαρµογή στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτηµένο, όπως οριοθετείται από την πολιτική
περιβαλλοντικής σύγκλισης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη µιας σειράς δράσεων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Το
ποικιλόµορφο ανάγλυφο της Περιφέρειας φιλοξενεί σηµαντικούς τύπους οικοσυστηµάτων και υψηλής
αξίας βιοποικιλότητα. Η περιβαλλοντική πολιτική συνδυάζει δράσεις τόσο προστασίας, όσο και
ανάδειξής του φυσικού πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας (µε
την υλοποίηση δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Τοµεακό Ε.Π.), η περιβαλλοντική
προστασία και η πρόληψη κινδύνων-προστασία από φυσικές καταστροφές αποτελούν τις βασικές
προτεραιότητες

του

τοµέα

του

Περιβάλλοντος.

Ο

Περιφερειακός

Σχεδιασµός

∆ιαχείρισης

Απορριµµάτων (ΠΕ.Σ.∆.Α.) Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος βασισµένος στην ολοκληρωµένη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων εγκρίθηκε το 2005 και αναφέρεται στα ακόλουθα πεδία για τη διαχείριση των
αποβλήτων.
Αστικά Στερεά Απορρίµµατα
i. Για την επεξεργασία και αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ο

ΠΕΣ∆Α

προβλέπει τα ακόλουθα :
•

∆ηµιουργία Κέντρων ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών

•

∆ιαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαπαδοµήσιµου) κλάσµατος των αποβλήτων και κατασκευή
µονάδων επεξεργασίας του προδιαλεγµένου οργανικού υλικού.

•

Κατασκευή µεγάλων κεντρικών εγκαταστάσεων για την επεξεργασία σύµµεικτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.).

ii. Για την τελική διάθεση των µη αξιοποιούµενων αστικών στερεών απορριµµάτων προβλέπονται η
δηµιουργία ΧΥΤΑ και ΣΜΑ σε ∆ιαχειριστικές Ενότητες της Περιφέρειας.
Λοιπές Κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων Πλην των Αστικών
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των Αστικών και ειδικότερα για τα
µεταχειρισµένα ελαστικά επίσωτρα, τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις,
υιοθετούνται οι στόχοι που τίθενται στον ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας ανάλογα µε το σχεδιασµό των
Εγκεκριµένων Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕ∆Α).
Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣ∆Α)
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Για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων θα ιδρυθεί Φορέας διαχείρισης στερεών
αποβλήτων.
Παύση λειτουργίας – Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α)
Για τους ΧΑ∆Α που λειτουργούν στα όρια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα γίνει σε πρώτη φάση
µείωση του αριθµού τους, ενώ στους λειτουργούντες θα ληφθούν µέτρα ελαχιστοποίησης των
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Με την κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ θα παύσει πλήρως η
λειτουργία του συνόλου των ΧΑ∆Α και θα γίνει αποκατάσταση των χώρων τους.
Στους τοµείς Υγείας και η Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισµό (κυρίως
όσον αφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα) µε αποτέλεσµα η δυνατότητα παροχής ικανοποιητικού
επιπέδου υπηρεσιών να είναι µειωµένη. Η διασφάλιση της ποιότητας υγείας και ο εκσυγχρονισµός
των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης είναι πρωταρχικής σηµασίας για την αναπτυξιακή
πορεία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος στον

τοµέα του Πολιτισµού,

επικεντρώνονται στη σηµαντικότητα και το πλήθος των πολιτιστικών πόρων, αλλά και στην ύπαρξη
πολιτιστικών θεσµών.

Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου και η προστασία της πολιτιστικής

κληρονοµιάς αποτελούν παράγοντες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα του τουρισµού στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.
Όσον αφορά στις Κοινωνικές Υποδοµές και Υπηρεσίες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος οι
υπάρχουσες δοµές κρίνονται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση του συνόλου της περιοχής. Η κοινωνική
ενσωµάτωση και η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλα τα µέλη της κοινωνίας
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.
Ο αστικός χώρος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στις υποδοµές
λόγω της γρήγορης ανάπτυξης των αστικών κέντρων, της εσωτερικής αναδιάρθρωσης του προτύπου
«κατοικία – παραγωγή – αναψυχή», της συγκέντρωσης σηµαντικού ποσοστού του πληθυσµού στις
αστικές περιοχές και των δυσλειτουργιών στις µετακινήσεις και στις µεταφορές. Το φαινόµενο αυτό
είναι πιο έντονο στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Πάτρα – Αίγιο – Πύργος – Αµαλιάδα
– Αγρίνιο – Μεσολόγγι). Οι δράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης αποτελούν σηµαντικό τοµέα
παρέµβασης του Άξονα Προτεραιότητας για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας
των πόλεων, είτε στο σύνολο τους είτε σε ορισµένα τµήµατά τους.
Οι ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδος. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, η βελτίωση της παραγωγικής
δραστηριότητας, η βελτίωση του επιπέδου των υποδοµών αποτελεί παράγοντες αναστροφής της
σταδιακής µείωσης του πληθυσµού και την αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ
Η κύρια στρατηγική επιλογή για την προώθηση και µακροπρόθεσµη διατήρηση της ανάπτυξης σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο υλοποιείται µέσω της διασφάλισης ενός σύγχρονου και υψηλού
επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
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Γενικοί στόχοι
• Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
Προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας είναι απαραίτητη η
ολοκλήρωση των υποδοµών και η αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών στους τοµείς της υγείας,
της πρόνοιας και της εκπαίδευσης.
• Η προστασία του περιβάλλοντος
Η περιβαλλοντική σύγκλιση και η προσαρµογή της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό
κεκτηµένο και στις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες µε έµφαση στην ολοκληρωµένη διαχείριση
στερεών αποβλήτων και υδάτινων πόρων
• Η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου
∆εδοµένης της ύπαρξης ιδιαίτερα σηµαντικού πολιτιστικού πλούτου, προωθείται η αύξηση της
ζήτησης για το πολιτιστικό προϊόν µε τη σταδιακή προσαρµογή του πολιτιστικού τοµέα στα νέα
δεδοµένα της κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών.
• Η προώθηση του Τουρισµού
Η αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση των τουριστικών υποδοµών και η προβολή
της Περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Η άρση της αποµόνωσης και η µείωση του κοινωνικού ρατσισµού
Στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές, οι παραγωγικές δραστηριότητες είναι ήπιας µορφής και οι
υποδοµές µικρής κλίµακας, όπως επιβάλλουν οι περιορισµοί του περιβάλλοντος και οι ανάγκες των
κατοίκων των περιοχών αυτών. Ειδικότερα, όσον αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών, που στοχεύουν
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, απαραίτητη είναι η αναβάθµισή του, αφού αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για την συγκράτηση του πληθυσµού στον τόπο καταγωγής του.
• Ενίσχυση της απασχόλησης
Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε επενδύσεις στους τοµείς πολιτισµού, τουρισµού, προστασίας
περιβάλλοντος κλπ, καθώς και σε αστικές, ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές όπου θα
υλοποιηθούν δράσεις ολοκληρωµένης ανάπτυξης.
• Η ισότητα των φύλων
Η ανάδειξη του πολιτικού, οικονοµικού, οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
θεµάτων ισότητας.
Ειδικοί Στόχοι
Οι Ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι :
•

Η εξασφάλιση πόσιµο νερού σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας ( π.χ. µέσω της
προώθησης βέλτιστων πρακτικών στην επεξεργασία πόσιµου νερού).

•

Η βελτίωση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής υποδοµής

•

Η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, η προστασία του περιβάλλοντος & της
βιοποικιλότητας και η ορθολογική χρήση του νερού.

•

Η µείωση της περιφερειακότητας και του ελλείµµατος σε κοινωνικές υποδοµές ( υγείαπρόνοια, εκπαίδευση)

•

Η προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής αναβάθµισης της αστικής περιοχής
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•

Η διατήρηση του πληθυσµού στις αγροτικές περιοχές µε τη δηµιουργία µιας πιο
διαφοροποιηµένης οικονοµικής βάσης και βελτίωση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών

•

Η αξιοποίηση δυναµικών αστικών – ηµιαστικών & τουριστικών κέντρων στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονοµίας και της λειτουργίας τους ως
πόλων διαφόρων επιπέδων

•

Η πρόληψη και προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους.

•

Η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

•

Η δηµιουργία, η ενίσχυση και η αξιοποίηση των υποστηρικτικών δοµών.

Ειδικότερα όσον αφορά :
Α. Το περιβάλλον
1. Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας και µε βάση το ΠΕΣ∆Α θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που
αφορούν σε έργα ΧΑ∆Α, ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΣΜΑ καθώς και την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων και
βιοαποδοµίσων υλικών.
2. Οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε οικισµούς Γ’
Προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύµατα) της Περιφέρειας θα καλυφθούν στο σύνολό τους
από το τοµεακό ΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», συµπεριλαµβανοµένων και
των έργων – γέφυρα.
Στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας, θα υλοποιηθούν
«Περιβάλλον

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη»

παρεµβάσεις

συµπληρωµατικές προς το Ε.Π.

επέκτασης,

αντικατάστασης

δικτύων

αποχέτευσης και αναβάθµισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων σε οικισµούς που χρήζουν
προστασίας και δεν εµπίπτουν στη Γ προτεραιότητα.
3. Για την προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-2013, στο ΠΕΠ θα
περιληφθούν δράσεις που αφορούν σε:
α) έργα ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο.
β) παρεµβάσεις σε προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000 ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές) οι
οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα διαχείρισης, ή
περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούµενες κατηγορίες
αλλά εµπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η
σύµφωνη γνώµης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η στρατηγική είναι σε αρµονία µε το
πλαίσιο πολιτικής που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τοµέα του φυσικού
περιβάλλοντος.

4. Ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση και διανοµή του πόσιµου νερού για µείωση
των απωλειών και κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνονται
έργα ύδρευσης σε τοπικό επίπεδο.
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Β. Την Εκπαίδευση
•

Στον τοµέα της Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις Γενικές Κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής η
Περιφέρεια θα παρέµβει µε πλέγµα δράσεων οι οποίες αποτελούν τα κύρια σηµεία της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας :

-

Κτιριακές

υποδοµές

:

α)

Προσχολικής

Αγωγής

(Νηπιαγωγεία)

β)

Πρωτοβάθµιας,

∆ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης γ) Αναβάθµισης χώρων σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου µάθηση, προκειµένου να
αντιµετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας καθώς και
συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας.
-

Υποδοµές σε εξοπλισµό : Προµήθεια νέου ή αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και

τεχνολογικού εξοπλισµού, ιδίως σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην αρχική
επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου µάθηση µε προτεραιότητα κάλυψης στο σύνολο της
λειτουργίας
α) των ολοήµερων σχολείων
β) των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ)
γ) της έρευνας και καινοτοµίας
Γ. Στον τοµέα Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγυής
Οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων είναι συναφείς µε το συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό Υγείας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συµβάλλουν στους στόχους του ΕΣΠΑ.
- Ανάπτυξη Υποδοµών στην Α’ θµια Φροντίδα Υγείας
Η έµφαση στη πρωτοβάθµια φροντίδα εκφράζει µία στρατηγική που δίνει την απαιτούµενη βαρύτητα
στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Οι πρωτοβάθµιες µονάδες λειτουργούν ως το
επίκεντρο του όλου συστήµατος υγείας και κοιν. αλληλεγγύης. Αυτό το σύστηµα για να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες πρωτοβάθµιες
υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες.
Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων
υποδοµών όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής των
µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα καλυφθούν αποµακρυσµένες και
νησιωτικές περιοχές µε κινητές µονάδες ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε
πρωτοβάθµιο επίπεδο.
- Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας
Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων
υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών

τους, η ανάπτυξη συστήµατος

παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο
των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων. Επίσης θα προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων πρόληψης και
προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές κατηγορίες
πληθυσµού.
- Ανάπτυξη Υποδοµών στην Β’θµια και Γ’ θµια Περίθαλψη
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Οι παρεµβάσεις σε Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και
αναβάθµιση υποδοµών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό υφιστάµενων
µονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, ∆ιασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.ά). Επιδιώκεται
µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η
ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση
Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες.
- Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές
Οι παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές αφορούν σε δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση
υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή
διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες
κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή
καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Οι ως άνω παρεµβάσεις του άξονα συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά Προγράµµατα και
των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα υγείας
στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυµφόρηση των
νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που
δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού του
ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών
ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:

•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.

•

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
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Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας82:
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

•

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

•

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

•

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

•

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

•

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ"83.
∆. Πολιτισµός
Στον τοµέα του πολιτισµού η ύπαρξη µνηµείων παγκόσµιας εµβέλειας (π.χ Ολυµπία), αποτελεί
παράµετρο ειδικής σηµαντικότητας για την Περιφέρεια. Τα µνηµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα
µουσεία, ο λαϊκός πολιτισµός, τα σύγχρονα πολιτιστικά γεγονότα και επιτεύγµατα, αποτελούν πόλους
έλξης επισκεπτών και δηµιουργίας οικονοµικών δραστηριοτήτων, συµβάλλοντας σε µεγάλο βαθµό
στην αναπτυξιακή πορεία της Π∆Ε.
Στο πλαίσιο αυτό δοµικό στοιχείο της στρατηγικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τον πολιτισµό
αποτελεί η ενίσχυση του τοµέα ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Σε
συνέργεια µε την προστασία του περιβαλλοντικού πόρου, ο πολιτισµός δύναται να αποτελέσει βασική
προτεραιότητα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Υπο το πρίσµα των ανωτέρω αναδεικνύονται ως βασικοί πυλώνες:
•

η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς,

•

η βελτιστοποίηση των µηχανισµών διαχείρισης του πολιτιστικού πόρου,

•

η ενίσχυση της σύγχρονης δηµιουργίας.

•

η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της
δηµιουργίας δικτύων ψηφιακών πολιτιστικών ιστοχώρων και πολιτιστικών διαδροµών

Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, µέσω των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και
«Ψηφιακή Σύγκλιση»

δύναται να ενισχυθεί αφενός η επιχειρηµατική αξιοποίηση του τοπικού

πολιτισµού και αφετέρου η γενικότερη ψηφιακή αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος. Οι
παραπάνω στόχοι συνάδουν στην ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής
ανάπτυξης της Περιφέρειας που αποτελεί γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013
Ε. Τουρισµός
Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. ∆ιαθέτει
πλούσιο φυσικό περιβάλλον, εκτεταµένες παραλίες και σηµαντικούς πολιτιστικούς πόρους που

82

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που διαµόρφωσε
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm).
83
Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and
Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη διαφόρων µορφών τουρισµού. Στόχος των παρεµβάσεων
στον τοµέα του τουρισµού για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 είναι η αύξηση της ζήτησης και
η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και των παρεχόµενα
τουριστικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα οι παρεµβάσεις του Άξονα 7 σε συνδυασµό µε
τις δράσεις του Άξονα 4 στοχεύουν
•

Στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος της Περιφέρειας για την ενίσχυση
του τουριστικού προϊόντος.

•

Στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, µε τη δυναµική ανάπτυξη των ειδικών
µορφών τουρισµού.

•

Στη δηµιουργία τουριστικών υποδοµών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ειδικών
µορφών τουρισµού.

•

Στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Περιφέρειας

•

Στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µέσω της αυξηµένης προσέλευσης ξένων
επισκεπτών, αλλά κα της ενίσχυσης του εγχώριου τουρισµού.

Η εξειδίκευση των γενικών στόχων ανά τοµέα παρέµβασης αναλύεται παρακάτω.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι παραπάνω αναφερόµενοι στόχοι θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των παρακάτω βασικών
κατηγοριών δράσεις
Α) Περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων
•

Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών επεξεργασίας διαχείρισης και αξιοποίησης στερεών
αποβλήτων και έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων.
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 44)

•

Επεξεργασία υδάτων (λύµατα).
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 46)

•

∆ιαχείριση & διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)

και δηµιουργία ζωνών προστασίας της

υδροληψίας
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 45)
•

Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας ( συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές
NATURA 2000 )
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 51)

•

Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων καθώς
και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δίκτυα
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 54)

Β) Επένδυση στις κοινωνικές υποδοµές
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•

Ανάπτυξη υποδοµών και εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, της αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης & της δια βίου µάθησης.
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 75)

•

∆ηµιουργία

υποδοµών

για

ευπαθείς

κοινωνικά

οµάδες

&

λειτουργία

υπηρεσιών

συµβουλευτικής υποστήριξης, ψυχική υγεία, ξενώνες υποστήριξης κακοποιηµένων γυναικών,
παιδιών, θυµάτων σωµατεµπορίας καθώς και δηµιουργία Παρατηρητηρίου ποιότητας ζωής
της Π.∆.Ε.
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 79)
•

Ανάπτυξη υποδοµών και εξοπλισµού όλων των βαθµίδων υγείας, ανάπτυξη & προστασία της
δηµόσιας υγείας.
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 76)

•

Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας..
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 69)

Γ ) Αστική και αγροτική αναγέννηση
Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται ολοκληρωµένες δράσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και ενίσχυση
των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών όπως :
•

Βελτίωση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και της ποιότητας ζωής, αστικές
αναπλάσεις, σύνταξη και εφαρµογή πολεοδοµικών και ρυθµιστικών σχεδίων, ανάπτυξη
σχέσεων αστικού χώρου µε τον περιβάλλοντα αγροτικό χώρο, προώθηση λειτουργικών
δικτυώσεων µεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων, δηµιουργία δικτύων πόλεων, δηµιουργία
«οικολογικής γειτονιάς», ενίσχυση συγκεκριµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και
υπηρεσιών ήπιας µορφής, δηµιουργία συµπληρωµατικών τοµέων απασχόλησης και ήπιας
τουριστικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης (µε την ενίσχυση αγροτουριστικών και µικρής κλίµακας
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων), ενίσχυση της ποιοτικής παραγωγής

και σύνδεσή της µε

παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού, ίδρυση αγορών & προβολή τοπικών
προϊόντων, βελτίωση υποδοµών τοπικού χαρακτήρα, ενίσχυση

διασυνοριακών

και

διαπεριφερειακών συνεργασιών.
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 61)
•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 8)

∆) Πολιτισµός
•

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 58)

•

Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της Περιφέρειας και δηµιουργία πολιτιστικών δικτύων
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 59)
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•

Τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και
βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 60)

Ε) Τουρισµός
•

Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους, προστασία, ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση
φυσικών πόρων & ευαίσθητων περιοχών
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 55 )

•

Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 56)

•

Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών
(κατηγορία παρέµβασης κωδ. 57)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
•

Προστασία του περιβάλλοντος.

•

Ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

•

Μείωση της ρύπανσης.

•

Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου.

•

Προστασία της δηµόσιας υγείας και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

•

Ανάδειξη και αναβάθµιση του πολιτιστικού προϊόντος.

•

Αξιοποίηση

του

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος

του

σηµαντικότατου

πολιτιστικού

αποθέµατος της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
•

Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

•

Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης.

•

∆ηµιουργία βιώσιµων κοινοτήτων.

•

Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων.

•

Μείωση ανεργίας - Αύξηση της απασχόλησης σε συµπληρωµατικούς τοµείς.

•

Άρση της αποµόνωσης των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών.

•

Μείωση ή αναστροφή του ρυθµού µετανάστευσης του τοπικού πληθυσµού προς τα
µεγαλύτερα αστικά κέντρα.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΩΝ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :
Ωφελούµενοι από τον άξονα : Γυναίκες, ευπαθείς οµάδες, άνεργοι,

όλοι οι κάτοικοι της

Περιφέρειας και οι επισκέπτες:
Περιοχές εφαρµογής :

Όλη η Περιφέρεια

Ωφελούµενοι τοµείς :

Περιβάλλον, Πολιτισµός, Τουρισµός, Εκπαίδευση, Υγεία Πρόνοια,

Ποιότητα Ζωής
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∆ΕΙΚΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΡΟΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Αριθµός
σχεδίων
ολοκληρωµένης
ανάπτυξης
Αριθµός
νοσοκοµειακών
κλινών
που
δηµιουργούνται
ή
αναβαθµίζονται
Αριθµός
αιθουσών
διδασκαλίας
γ’
βάθµιας
εκπαίδευσης
Αριθµός
αιθουσών
διδασκαλίας
α’βάθµιας
&
β’βάθµιας
εκπαίδευσης
Αριθµός Μνηµείων –
Αρχαιολογικών
Χώρων
που
αναδεικνύονται
Ποσοστό πληθυσµού
που
εξυπηρετείται
από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

Αριθµός

Γ’ ΠΕΠ

12*

10

Αριθµός

∆ΥΠΕ

1999

224

Αριθµός

Γ’ ΠΕΠ

37

45

Αριθµός

Γ’ ΠΕΠ

260

70

Αριθµός

Γ’ ΠΕΠ

91

35

%

Γ’ ΠΕΠ

74 %

100%

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συµπληρωµατικότητα, συνάφεια µε άλλες δράσεις:
Οι παρεµβάσεις του άξονα δρουν συµπληρωµατικά προς τις κύριες παρεµβάσεις των Τοµεακών
Αξόνων Παρέµβασης, του Ε.Σ.Π.Α. και συγκεκριµένα :
1) Η Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων έχει συνάφεια
µε τους

Γενικούς Στόχους 15 «Αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 « Η άσκηση

αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» του ΕΣΠΑ, µε το κεφάλαιο 6 «Περιβάλλον και Βιώσιµη
Ανάπτυξη» του ΕΠΜ, µε τις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στη προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» καθώς και την ΟΚΓ 11 .
2) Η Επένδυση στις κοινωνικές υποδοµές έχει συνάφεια
µε τους Γενικούς Στόχους 4 «Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», 10 «Η
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» και 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)» του ΕΣΠΑ , µε τα κεφάλαια
4 «Κοινωνία της Γνώσης» και 7 « Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΠΜ, ο στόχος αυτός
συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 1.2 «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη», 1.3.1
«Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός των
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συστηµάτων κοινωνικής προστασίας» και 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση» καθώς και στο στην ΟΚΓ 9
3 ) Η Αστική και αγροτική αναγέννηση έχει συνάφεια
µε τους Γενικούς Στόχους 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της
παραγωγικότητας», 9 «Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης», 12 «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)» και του ΕΣΠΑ, µε το κεφάλαιο 7 « Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΠΜ, ο
στόχος αυτός

συµβάλλει

στις ΚΣΚΓ 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην

απασχόληση» καθώς και στις ΟΚΓ 14, 15, 18 και 19.
4) Ο Πολιτισµός έχει συνάφεια
µε το Γενικό Στόχο 17 « Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας» του ΕΣΠΑ , µε το κεφάλαιο 3.3 « ∆ράσεις για την εξωστρέφεια» του ΕΠΜ, ο στόχος
αυτός συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή, ∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και
στις ΟΚΓ 11, 13 & 16
5) Ο Τουρισµός έχει συνάφεια
µε το Γενικό Στόχο 3 « Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας » του ΕΣΠΑ, µε το
κεφάλαιο 3.1.3 «Τουρισµός», 6 «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη» και 7

« Περιφερειακή και

Κοινωνική Συνοχή» του ΕΠΜ , ο στόχος αυτός συµβάλλει στις ΚΣΚΓ 2.3 – 2.6 «∆ιασυνοριακή,
∆ιακρατική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία και στις ΟΚΓ 11 & 13
Επίσης δρούν συµπληρωµατικά και προς τους άξονες «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα»
και «Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας.
Καθεστώτα ενίσχυσης
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόµου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που
κοινοποιήθηκαν ή προκειµένου να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν µέσω των
µέτρων αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εµπίπτουν στις οµάδες των εξαιρέσεων ως προς
την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και
αφορούν: 1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σηµασίας" (de minimis), 2) στις κρατικές ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις .
Τα καθεστώτα ενίσχυσης παρουσιάζονται στο παράρτηµα.
Στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ανάπτυξης αστικών και ορεινών περιοχών και για την
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή αυτών των δράσεων οι δράσεις ενδέχεται να υλοποιηθούν µέσω
συνολικών επιχορηγήσεων ( Global Grants).
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Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας
Το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό
τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του
(εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή
παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και
συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση
της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ",
οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του
Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το
γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις
υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σκοπιµότητα
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα διαρθρωτικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζει, την προσδιορίζουν ως µια κατ’ εξοχήν αγροτική οικονοµία, µε χαµηλή παραγωγικότητα
της εργασίας, υποαπασχόληση, γήρανση του πληθυσµού της και µε ιδιαίτερα γηρασµένο εργατικό
δυναµικό στον πρωτογενή τοµέα. Επίσης, εµφανίζει έναν αργά εξελισσόµενο τριτογενή τοµέα, στον
οποίο η τουριστική δραστηριότητα συµµετέχει µε χαµηλά ποσοστά. Από τα παραπάνω, είναι εµφανές
ότι η παραγωγική δοµή της Περιφέρειας διατηρεί σε λανθάνουσα κατάσταση όλα εκείνα τα στοιχεία, τα
οποία µπορούν να δηµιουργήσουν έντονα αναπτυξιακά προβλήµατα στον κοινωνικο-οικονοµικό ιστό,
αν ληφθεί υπόψη η ένταση του ανταγωνισµού και η σταδιακή µείωση έως και εξάλειψη των
ενισχύσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επιπρόσθετο δε, σηµαντικά αρνητικό στοιχείο, για την
αναπτυξιακή

πορεία

της

Περιφέρειας

όπως

έχει

ήδη

περιγραφεί,

είναι

οι

σηµαντικές

ενδοπεριφερειακές αλλά και ενδονοµαρχιακές / διατοπικές ανισότητες.
Ταυτόχρονα όµως, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακρίνεται για τους πλούσιους και ιδιαίτερης αξίας
φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους, οι οποίοι παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητοι, ως
πόλοι έλξης τουριστών και ανάπτυξης ανάλογων τουριστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αναξιοποίητη
τουριστικά, στο βαθµό που είναι δυνατόν, έχει παραµείνει η γειτνίαση της Περιφέρειας µε την Αθήνα,
ιδιαίτερα δε µε τη δηµιουργία των µεγάλων οδικών αξόνων οι οποίοι µείωσαν σηµαντικά την
χρονοαπόσταση της Περιφέρειας από το µητροπολιτικό κέντρο της Χώρας.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας εστιάζεται στην αξιοποίηση
των συγκεκριµένων πλεονεκτηµάτων της για µια ανάπτυξη στηριζόµενη στην αξιοποίηση των φυσικών
και πολιτιστικών της πόρων, µε την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος και τη δηµιουργία
συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων της και των επισκεπτών της.
Ανταποκρινόµενος

στις

προαναφερόµενες

ανάγκες

/

απαιτήσεις

για

την

προστασία

του

περιβάλλοντος, το εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβλέπει την συνολική
αντιµετώπιση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων µε τη δηµιουργία επτά (7) µεγάλων ΧΥΤΑ /
ΧΥΤΥ, καθώς και πέντε (5) ΧΥΤ Αδρανών. Παράλληλα δε µε την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α,
προβλέπονται τουλάχιστον οκτώ (8) ΣΜΑ (αν και ο ακριβής αριθµός τους θα προκύψει όταν
οριστικοποιηθούν οι χωροθετήσεις των ΧΥΤΑ). Πέραν αυτών των παρεµβάσεων για ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και
ΣΜΑ, στο ΠΕΣ∆Α της Περιφέρειας προβλέπεται η επαναλειτουργία του αναβαθµισµένου Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης του ∆. Καλαµάτας, η κατασκευή διανοµαρχιακής
µονάδας βιολογικής ξήρανσης / ενεργειακής αξιοποίησης στην περιοχής της Αρκαδίας και τέλος, 2
Κέντρα ∆ιαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (Κ∆ΑΥ), στην Καλαµάτα και στην Κόρινθο.
Προκειµένου να επιτύχει τους προαναφερόµενους στόχους η Περιφέρεια, απαιτείται ένα πλέγµα
πολυδιάστατων παρεµβάσεων, οι οποίες µε την συµπληρωµατικότητά τους και τις συνέργειές τους,
τόσο εσωτερικές, εντός του Προγράµµατος, όσο και εξωτερικές µε δράσεις άλλων Επιχειρησιακών
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Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από όλα τα διαρθρωτικά Ταµεία, αλλά και το ΕΓΤΑΑ και
ΕΤΑ, στο πλαίσιο ενός Άξονα Προτεραιότητας του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, θα
δηµιουργήσει συνθήκες άµβλυνσης των διαρθρωτικών προβληµάτων της παραγωγικής δοµής και θα
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για µια αειφόρο / αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη, µετά το πέρας της
Προγραµµατικής Περιόδου 2007 - 2013.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Με δεδοµένη τη µεγάλη ποικιλία των δράσεων που περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο Άξονα
Προτεραιότητας, οι οποίες όµως µε τη συµπληρωµατικότητά τους και τις εσωτερικές συνέργειές τους
(εντός του Άξονα Προτεραιότητας) συµβάλλουν σ’ ένα µακροπρόθεσµα αναµενόµενο εµφανές
αποτέλεσµα, µπορούν να προσδιορισθούν τρεις Γενικοί Στόχοι αντίστοιχοι µε τις τρεις µεγάλες οµάδες
κατηγοριών πράξεων. Η µία οµάδα αναφέρεται στην προστασία του φυσικού κυρίως και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η άλλη στη δηµιουργία κοινωνικών υποδοµών για τη βελτίωση
των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Η τρίτη οµάδα κατηγοριών πράξεων που περιλαµβάνεται στον συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας,
εµπεριέχει ένα πλέγµα δράσεων προστασίας διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος, όσο και δράσεις βελτίωσης / ανάπτυξης κοινωνικών υποδοµών, τουριστικών
υποδοµών και λοιπόν δράσεων τοπικής ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής:
α) Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως
κυρίαρχοι πόροι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
β) Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος και αυτός έχει
άµεση σχέση µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενώ συµβάλει στην κοινωνική και εργασιακή
ένταξη ατόµων που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες.
γ) ∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας.
Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι επιτυγχάνονται σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό, σε σχέση µε την επίτευξη
του συνόλου ή µέρους των παρακάτω ειδικών στόχων.
α)

Ανάδειξη µνηµείων / αρχαιολογικών χώρων

β)

Αναβάθµιση ή / και αύξηση της δυναµικότητας και λειτουργικότητας των κοινωνικών υποδοµών
(εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας)

γ)

Αύξηση της λειτουργικότητας και των αστικών και ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας

δ)

Βελτίωση των συνθηκών ή / και αύξηση του εξυπηρετούµενου πληθυσµού της Περιφέρειας και
των επισκεπτών σε πόσιµο νερό, µε παράλληλη µείωση των απωλειών νερού

ε)

Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα

στ) Αναζωογόνηση των αγροτικών / µειονεκτικών περιοχών
ζ)

Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι παραπάνω αναφερόµενοι στόχοι θα επιτευχθούν µε την υλοποίηση των παρακάτω βασικών
κατηγοριών δράσεων:
α) Πολιτισµός
• Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να προστατευτούν και να αναδειχθούν οι
σχετικοί πόροι ή / και να βελτιωθούν οι υποδοµές που συµβάλλουν στην αύξηση του βαθµού
επισκεψιµότητας στους αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, στα Βυζαντινά και µεταβυζαντινά
ή / και νεότερης ιστορίας µνηµεία.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Προστασία και
∆ιατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» µε κωδικό: (58)
• Επίσης σ’ αυτή την κατηγορία δράσεων, προγραµµατίζεται να δηµιουργηθούν ή / και να
βελτιωθούν ιδιαίτερες πολιτιστικές υποδοµές, κυρίως µουσεία αρχαιολογικά, θεµατικά, καθώς και
άλλες υποδοµές νεότερου πολιτισµού, οι οποίες συµβάλλουν στη διαφοροποίηση και διεύρυνση
του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Ανάπτυξη
πολιτιστικής υποδοµής» µε κωδικό: (59)
β) Υγεία και λοιπές υποδοµές κοινωνικής αλληλεγγύης
Σε αυτή την κατηγορία δράσεων περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που αφορούν κυρίως σε υποδοµές
εκπαίδευσης, σε υποδοµές υγείας-πρόνοιας και άλλες κοινωνικές υποδοµές.
Όσον αφορά στις υποδοµές εκπαίδευσης, για την αειφόρο ανάπτυξη στην εκπαίδευση και τη συµβολή
τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας, συµπεριλαµβανοµένης και της υποστήριξης / διευκόλυνσης των
ατόµων µε αναπηρία και των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων, προβλέπονται:
•

Η ανάπτυξη (προµήθεια) σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού των
µονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των βαθµίδων και επιπέδων
εκπαίδευσης, µε προτεραιότητα στη συµπλήρωση και παράλληλη ολοκλήρωση του σχετικού
εξοπλισµού.

•

Η αναβάθµιση και πραγµατοποίηση κτιριακών παρεµβάσεων σε όλες τις βαθµίδες και τα
επίπεδα εκπαίδευσης, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες λειτουργίας αιθουσών,
εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ

•

Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δοµών µε την υποστήριξη συστηµάτων δικτύωσης και
επικοινωνιών.

Οι παραπάνω κατηγορίες δράσεων µε τον συντονισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
θα είναι συµβατές και θα εξυπηρετούν τους στόχους της Λισσαβόνας για τους τοµείς της Εκπαίδευσης
και Επαγγελµατικής Κατάρτισης και της δια βίου µάθησης
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Υποδοµές στον
Τοµέα της Εκπαίδευσης», µε κωδικό: (75).
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• Για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών περίθαλψης, προβλέπεται να βελτιωθούν οι
κτιριακές υποδοµές και ο εξοπλισµός των Κέντρων Υγείας ή / και περιφερειακών ιατρείων της
Περιφέρειας, ενώ προγραµµατίζεται, να συµπληρωθούν τυχόν ελλείψεις κτιριακών υποδοµών και
εξοπλισµού νοσοκοµειακών µονάδων της Περιφέρειας, καθώς και υποδοµές διαχείρισης
αποβλήτων και λοιπές παρεµβάσεις σε νοσηλευτικές µονάδες, οι οποίες σχετίζονται και µε την
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης.
Πιο συγκεκριµένα:
• Οι παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται ενδεικτικά, τόσο στην
δηµιουργία νέων υποδοµών, όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της
κτιριακής υποδοµής των µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, για την κάλυψη
αποµακρυσµένων περιοχών και µικρών νησιών, εφ όσον είναι αναγκαίο, θα προβλεφθούν κινητές
µονάδες, ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δοµών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο.
• Όσον αφορά στην Προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάµενων
υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών τους, η ανάπτυξη συστήµατος
παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο
των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων. Επίσης προβλέπεται να προωθηθούν συντονισµένες δράσεις προγραµµάτων
πρόληψης και προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσµό, όσο και σε ειδικές
κατηγορίες πληθυσµού.
• Οι ενδεικτικές παρεµβάσεις σε Β’θµιες και Γ’θµιες µονάδες περίθαλψης αφορούν σε δηµιουργία,
ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων µονάδων. Επιδιώκεται µέσω της ενίσχυσης των νοσοκοµειακών υποδοµών η άρση
των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο
αυτής της κατηγορίας παρεµβάσεων, θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών
τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Υποδοµές
στον Τοµέα της υγείας», µε κωδικό: (76).
• Για την εξυπηρέτηση / αποδέσµευση του γυναικείου πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας της
Περιφέρειας, προκειµένου να ενταχθούν στην Αγορά Εργασίας, καθώς και για τη βελτίωση της
παρεχόµενης υποστήριξης ατόµων που χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις βελτίωσης,
επέκτασης ή / και δηµιουργίας των αντίστοιχων κοινωνικών υποδοµών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
αναγκαίες πληθυσµιακές συγκεντρώσεις σε τοπικό και νοµαρχιακό επίπεδο.. Παράλληλα, για τη
βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και για την ενδυνάµωση της
κοινωνικής συνοχής, προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης προστασίας και κοινωνικής
ένταξης ατόµων µε αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων οµάδων.
• Πιο συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις στις Κοινωνικές Υποδοµές αναφέρονται ενδεικτικά σε
δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και
ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδηµοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και
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δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαµόρφωση των
κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
• Τα είδη / κατηγορίες των προαναφερόµενων παρεµβάσεων θα είναι απόλυτα συναφή µε το
συνολικό σχεδιασµό της στρατηγικής υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ, για το συγκεκριµένο τοµέα.
• Στο πλαίσιο δε του συντονισµού των δράσεων του Προγράµµατος µε την εθνική πολιτική του τοµέα
της υγείας, θα εξασφαλίζεται κατά την εξειδίκευσή του, από τα αρµόδια όργανα σε κεντρικό
επίπεδο.
Παράλληλα, προβλέπονται ενδεικτικά στοχευµένες παρεµβάσεις, µε στόχο την προώθηση της
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουµένων σε σωφρονιστικά καταστήµατα της Περιφέρειας
(π.χ. εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των παραγωγικών εργαστηρίων τους
Οι ως άνω κατηγορίες παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας που αφορούν, τόσο στις υποδοµές
Υγείας όσο και στις Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές, συνεργούν ισχυρά µε παρεµβάσεις στα Τοµεακά
Προγράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων και ιδιαίτερα µε εκείνα που συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΚΤ.
Η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον τοµέα υγείας
στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην αποσυµφόρηση των
νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται µία στρατηγική που
δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει να περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένου και ποσοτικά-ποιοτικά
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού του
ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών
ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:

-

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

-

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.

-

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.
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Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας84:
-

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

-

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

-

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

-

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

-

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

-

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ"85».
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην κατηγορία Παρέµβασης: «Άλλες Κοινωνικές
Υποδοµές», µε κωδικό: (79).
• Για την αποτελεσµατικότερη παρέµβαση στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια,
προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, µε στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.
Οι συγκεκριµένες δράσεις θα συνδέονται, το δυνατό, κατά τρόπο συµπληρωµατικό µε αντίστοιχες
δράσεις ΕΤΠΑ, ήτοι, είτε µε δράσεις ανάπτυξης δοµών ∆ικτύου Πρωτοβάθµιας Υγείας, είτε και µε
αντίστοιχες δράσεις που συνδέονται µε τη γυναικεία απασχολησιµότητα και θα χρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το Τοµεακό Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην κατηγορία Παρέµβασης: «Μέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου
των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά
εργασίας και για την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως πχ µε την ευχερέστερη πρόσβαση
στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων», µε κωδικό: (69).
γ) ∆ιαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου
• Στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος της
Περιφέρειας και σε συνδυασµό µε άλλες συµπληρωµατικές δράσεις αυτού ή άλλων Αξόνων
Προτεραιότητας, προβλέπονται δράσεις προώθησης περιοχών φυσικού κάλλους και δηµιουργία
δηµόσιων τουριστικών υποδοµών, µε στόχο την αναβάθµιση των προσφερόµενων τουριστικών
υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και δράσεις προώθησης /
84

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που διαµόρφωσε
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm).
85
Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and
Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
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προβολής του αναβαθµισµένου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, βασικό
στοιχείο της νέας προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η
ενίσχυση ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων, µε ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς, προστασία και ορθολογική διαχείριση, µε παράλληλη τουριστική
αξιοποίηση, των φυσικών πόρων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στις εσωτερικές / ορεινές και
ηµιορεινές ζώνες, καθώς επίσης και µε ενίσχυση του θρησκευτικού, συνεδριακού και
επιχειρηµατικού τουρισµού. Παράλληλα δε, µε ορθολογικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του Εθνικού
Χωροταξικού Σχεδιασµού για τον Τουρισµό, θα ενισχυθούν τουριστικές υποδοµές ανάλογης
κλίµακας, λαµβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα και τις προτεραιότητες τουριστικής
ανάπτυξης σε συγκεκριµένες περιοχές της Περιφέρειας.
Όσον αφορά στις δράσεις προστασίας και προώθησης περιοχών φυσικού κάλλους, στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Προγράµµατος, προβλέπεται να γίνουν παρεµβάσεις µικρής κλίµακας σε περιοχές οι
οποίες δεν υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα διαχείρισης, ή
περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούµενες κατηγορίες
αλλά εµπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.
Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων αυτών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση και να ληφθεί η
σύµφωνη γνώµης της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στις Κατηγορίες Παρέµβασης: «Προώθηση των
Φυσικών Πόρων», µε κωδικό: (55) και «Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών»
µε κωδικό: (57).
• Με δεδοµένες τις έντονες, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδοπεριφερειακές / τοπικές ανισότητες,
κυρίως µεταξύ ορεινών / µειονεκτικών περιοχών και παραθαλάσσιων περιοχών ή / και αστικών και
ηµιαστικών κέντρων, αλλά και µε τη δηµιουργία πολεοδοµικών ή κοινωνικών πιέσεων, στα
επιβαρυνόµενα

αστικά

ή

ηµιαστικά

κέντρα

της

Περιφέρειας,

διαπιστώνεται

η

ανάγκη

Ολοκληρωµένων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Στόχος αυτών των παρεµβάσεων είναι, αφ’ ενός η
διαφοροποίηση της οικονοµίας των µειονεκτικών αγροτικών και ορεινών περιοχών, µε τη
δηµιουργία πολυδραστηριοτήτων και λειτουργικής διασύνδεσης µε τα γειτνιάζοντα µε αυτές τις
περιοχές, αστικά ή ηµιαστικά κέντρα αφ ετέρου η αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και
ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή αυτών των δράσεων και προκειµένου να επιτευχθεί
ευρύτερη και εντονότερη συµµετοχή του τοπικού δυναµικού σε αυτές τις διαδικασίες, από το
σχεδιασµό τους έως και την υλοποίηση, προβλέπονται πιλοτικές καινοτόµες παρεµβάσεις µε τη
µορφή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)
Στις παρεµβάσεις του Αξονα θα µπορούσε να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα υποστήριξης από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
Επίσης, πέραν της Καλαµάτας, η οποία όπως έχει προαναφερθεί στη στρατηγική της χωρικής
ενότητας, αποτελεί ένα δυναµικό αστικό κέντρο και έχει επιλεγεί ως πόλος ανάπτυξης, της
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Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αφορά στην επιλογή των υπόλοιπων αστικών κέντρων της
Περιφέρειας για παρεµβάσεις Αστικής αναγέννησης / αναζωογόνησης, µε δεδοµένη την
ιδιαιτερότητα της σηµασίας των αστικών και ηµιαστικών κέντρων της Περιφέρειας, λαµβανοµένου
υπόψη και του τουριστικού χαρακτήρα των κέντρων αυτών, ο οποίος δηµιουργεί ιδιαίτερες
επιβαρύνσεις στη λειτουργικότητά τους, θα χρησιµοποιηθούν κριτήρια, τα οποία θα εξειδικευθούν
από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος κατά τη διαδικασία προετοιµασίας εφαρµογής της
παρέµβασης:
Όσον αφορά στην Αγροτική Αναγέννηση, οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν ανάλογες παρεµβάσεις
θα επιλεγούν βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες περιοχές
παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που συγχρηµατοδοτείται
από το ΕΓΤΑΑ, καθώς και µε εκείνες τις περιοχές παρέµβασης του ΕΠΑΛ, έτσι ώστε να µην
υπάρξουν επικαλύψεις, αλλά να επιτευχθεί συµπληρωµατικότητα αυτού του είδους των
παρεµβάσεων στις αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας και στις περιοχές που εξαρτώνται από την
αλιεία.
Οι

προαναφερόµενες

ενδεικτικές

δράσεις

υπάγονται

στην

Κατηγορία

Παρέµβασης:

«Ολοκληρωµένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση», µε κωδικό: (61)
δ) Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέραν των δεσµεύσεων
που προκύπτουν από την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, µε δεδοµένο ότι το
φυσικό περιβάλλον ανάγεται πλέον στον κυρίαρχο πλουτοπαραγωγικό της πόρο, για την προώθηση
και επίτευξη του στόχου της, για αειφόρο / βιώσιµη ανάπτυξη.
Κάτω από αυτό το στόχο του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας του Περιφερειακού
Προγράµµατος, προβλέπονται µια σειρά παρεµβάσεων, όπως:
• Αποτελεσµατική διαχείριση απορριµµάτων, σύµφωνα µε το Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α).
Λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2000-2006 υλοποιείται ένας ΧΥΤΑ, µε
παράλληλη αποκατάσταση ΧΑ∆Α, για την επίτευξη αυτού του στόχου, στο πλαίσιο του παρόντος
Άξονα Προτεραιότητας , προβλέπονται µια σειρά παρεµβάσεων, οι οποίες αφορούν:
o

∆ηµιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

o

∆ηµιουργία ΧΥΤ Αδρανών

o

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α

o

Επαναλειτουργία αναβαθµισµένης µονάδας κοµποστοποίησης.

Οι παραπάνω παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας θα συµβάλουν στην αποτελεσµατική
διαχείριση απορριµµάτων, για κάλυψη του συνόλου των αναγκών της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την
Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία, ως προς την ολοκληρωµένη ορθολογική και αποτελεσµατική
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και όπως αποτυπώνεται στον Περιφερειακό Σχεδιασµό αυτού του
τοµέα.

204

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «∆ιαχείριση
Οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων», µε κωδικό: (44)
• Ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση και διανοµή του πόσιµου νερού, για µείωση των
απωλειών και κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές οξύνονται το καλοκαίρι στις τουριστικές
περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρέµβασης, προβλέπονται έργα συλλογής, διανοµής
και διαχείρισης πόσιµου νερού, µε παράλληλη επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων
που συµβάλλουν σε απώλειες ύδατος.
Κατηγορία Παρέµβασης: «∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)», µε κωδικό: (45)
• Κάλυψη κατά το µεγαλύτερο δυνατό µέρος των αναγκών επέκτασης και αντικατάστασης δικτύων
αποχέτευσης και αναβάθµισης εγκαταστάσεων ΕΕΛ σε άµεση συµπληρωµατικότητα µε
παρεµφερείς δράσεις του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο κατά κύριο λόγο
θα καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια, σε οικισµούς
Γ΄Προτεραιότητας και τα αντίστοιχα έργα-γέφυρα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας, δύνανται να υλοποιηθούν δράσεις επεξεργασίας λυµάτων σε µικρούς οικισµούς
που δεν εµπίπτουν στη Γ΄Προτεραιότητα, λαµβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που δηµιουργούνται
κατά την τουριστική περίοδο σε περιοχές τουριστικής δραστηριότητας.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Επεξεργασία
ύδατος (λύµατα)», µε κωδικό: (46)
• Παρεµβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης καταστροφών από καιρικά φαινόµενα,
όπως αντιπληµµυρικά έργα, αντισεισµική προστασία ή προστασία των ακτών.
Οι προαναφερόµενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Κατηγορία Παρέµβασης: «Άλλα µέτρα
για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», µε κωδικό: (54)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Ολοκλήρωση των υποδοµών που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής
• Προστασία / διατήρηση και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος
• Κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές διαχείρισης στερεών απορριµµάτων .
• ∆ιάσωση, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε παράλληλη ενδυνάµωση του
σύγχρονου πολιτισµού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, µουσείων κλπ
• Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης.
• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος.
• Συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.
• ∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της
Περιφέρειας.
• ∆ιάχυση της ανάπτυξης, µέσω λειτουργικών διασυνδέσεων των ορεινών / µειονεκτικών περιοχών,
µε τα αστικά / ηµιαστικά κέντρα και της Περιφέρειας.
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Καθεστώτα Ενίσχυσης
∆εν προβλέπονται
Συνάφεια/ Συµβολή µε Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Οι στόχοι και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζουν συνάφεια και συµβάλλουν στις
Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές όπως αποτυπώνονται στα σχετικά κείµενα.
ΕΣΠΑ 2007-2013
α)
•

Στις θεµατικές προτεραιότητες:
(4.2.5) «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

(4.2.1) «Επένδυση στο παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνεργία)

•
β)

(4.2.3) «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή» (έµµεση συµβολή)
Στους Γενικούς στόχους:

•

«Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» (έµµεση συµβολή)

•

«∆ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (άµεση και σηµαντική συµβολή –
συνέργεια)

•

«Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος» (έµµεση συµβολή, λόγω υποδοµών
εκπαίδευσης)

•

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια,
λόγω χρήσης της ρήτρας 10% για δράσεις τύπου ΕΚΤ)

•

«Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης» (άµεση συµβολή)

•

«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» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια, λόγω
υποδοµών υγείας – πρόνοιας)

•

«Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των
φύλων, µε την άµεση σύνδεση τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση - κοινωνική συνοχή)» (έµµεση συµβολή)

•

«Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» (άµεση
και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

γ)

Στους Ειδικούς στόχους:

•

«Τόνωση της προδιάθεσης για επιχειρηµατικότητα» (έµµεση συµβολή)

•

«Εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργια)
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•

«Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (έµµεση συµβολή)

•

«Βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης» (έµµεση συµβολή)

•

«Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης και εξέλιξής
τους στην αγορά εργασίας» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια, λόγω χρήσης της ρήτρας
του 10% για δράσεις τύπου ΕΚΤ, αλλά και λόγω υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας)

•

«Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια, λόγω
χρήσης της ρήτρας του 10% για δράσεις του τύπου ΕΚΤ)

•

«Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας» (άµεση
και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης» (έµµεση συµβολή)

•

«Αποτελεσµατικότερη προσαρµογή της διάστασης του φύλου στις τοµεακές και περιφερειακές
πολιτικές όλων των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ» (έµµεση συµβολή)

•

«Ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστηµάτων» (έµµεση συµβολή)

•

«∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (άµεση και
σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών της Χώρας» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

•

«Τόνωση της ζήτησης στο τοµέα του πολιτισµού» (άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια)

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, στις εξής Κατευθυντήριες
Γραµµές:
(1.1.2):Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη
(1.3.3):Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και
των δεξιοτήτων
(1.3.5):Προστασία της υγείας των εργαζοµένων (κάλυψη των κενών σε θέµατα υποδοµών υγείας)
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στην εξής
Κατευθυντήρια Γραµµή:
(11): Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνέργειες µεταξύ της
προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης
(15) Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που
να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας
Λαµβάνοντας

υπόψη

ότι

το

παρόν

Περιφερειακό

Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

δύναται

να

χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης
του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
συνδροµής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος
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Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών
παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ. Οι παρεµβάσεις αυτές είναι σχετικές µε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", οι οποίες εµπίπτουν στην
πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα
συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών
παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής
Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ, µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ωφελούµενοι
Άµεσα ωφελούµενοι είναι όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των περιοχών, στις οποίες
πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες παρεµβάσεις, ενώ έµµεσα ωφελούµενοι είναι το σύνολο των
τουριστικών επιχειρηµατιών αλλά και των επιχειρηµατιών άλλων δραστηριοτήτων, λόγω της
διεύρυνσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων από την υλοποίηση και λειτουργία των έργων που θα
πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας.
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∆είκτες Μέτρησης / εκτίµησης εκροών (πραγµατοποίησης) και Αποτελέσµατος

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΕΙΚΤΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΗ
ΠΗΓΗ/ΕΤΟΣ
ΕΥ∆ ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006
∆/νσεις εκπαίδευσης
Νοµαρχιακών
Αυτοδοικήσεων
Πελοποννήσου 2006

ΤΙΜΗ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

88

20

4.300

240

1.860*

600

Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι
που αναδεικνύονται

Αριθµός

Αίθουσες διδασκαλίας που
αναβαθµίζονται /
κατασκευάζονται

Αριθµός

Νοσοκοµειακές Κλίνες που
δηµιουργούνται /
αναβαθµίζονται

Αριθµός

Υπουργείο Υγείας /
2005

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται

αριθµός

ΕΥ∆ ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006

19

4

αριθµός

ΥΠΕΧΩ∆Ε / 2006

2

5

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

%

%

ΕΥ∆ ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006
∆/νσεις Εκπαίδευσης
Νοµαχιακών
Αυτοδιοικήσεων
Πελοποννήσου 2006

%

Υπουργείο Υγείας
2006

%

ΕΥ∆ ΠΕΠ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ /
2006

22,7

4,6 **

5,6

37,7**

32,26

13%

100%

* περιλαµβάνονται και οι 126 κλίνες των ιδιωτικών νοσοκοµείων, για τις οποίες δεν προβλέπονται
παρεµβάσεις
** Αποτελέσµατα των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γενικά:
Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη µε σεβασµό στις φυσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, που
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική ευηµερία του τοπικού πληθυσµού. Απαραίτητο δε
συστατικό της είναι η διασφάλιση µιας χωρικής ισορροπίας ανάµεσα σε βασικές κατηγορίες περιοχών
µε ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά προβληµατικότητας και δυναµισµού.
Τα Ιόνια Νησιά λόγω των ιδιαίτερων κλιµατολογικών τους συνθηκών περιλαµβάνουν σηµαντικά και
ενδιαφέροντα φυσικά οικοσυστήµατα και τοπία ιδιαίτερου κάλλους, καθώς και αξιόλογα στοιχεία της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, που µέσω µιας ορθολογικής και ήπιας τουριστικής αξιοποίησής τους είναι
δυνατόν να επιφέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα.
Στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας, η αντιµετώπιση της διαχείρισης των απορριµµάτων
αναγκαστικά, γίνεται σε επίπεδο νοµού και στη λογική αυτή κινείται ο περιφερειακός σχεδιασµός.
Ειδικότερα, ο Σχεδιασµός αυτός (ΠΕΣ∆Α) προβλέπει την αναγκαία συµπλήρωση µε ΧΥΤΑ, ΣΜΑ,
καθώς και την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων και βιοαποδοµίσιµων κλπ υλικών. Η

αξιοποίηση των

ανακυκλώσιµων ΑΣΑ αναλαµβάνεται από τα εγκεκριµένα συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, ενώ
τυχόν αξιοποίηση των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε συνεργασίες.
Επιπλέον του ΠΕΣ∆Α προβλέπονται δράσεις αποκατάστασης ΧΑ∆Α Η υλοποίηση των παραπάνω
δράσεων πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων. Όσον δε αφορά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ήδη καλύπτονται οι
επιτακτικές υποχρεώσεις για δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει το
πρόβληµα. Η νησιωτικότητα δηµιουργεί ποικίλους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισµούς στους
υδάτινους πόρους, ενώ το ζήτηµα της διαχείρισής τους υπό αυτές τις συνθήκες αποκτάει ιδιαίτερη
σηµασία. Τέλος, το πλούσιο περιβάλλον και η γενικότερη γεωοµορφολογική συγκρότηση δηµιουργούν
την ανάγκη πρόληψης και προστασίας από σχετικούς κινδύνους.
Οι κοινωνικές υποδοµές και οι συναφείς προσφερόµενες υπηρεσίες, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα
συγκράτησης και έλξης για την ανθρώπινη διαβίωση και δραστηριότητα. Οι Νοµοί της Περιφέρειας
καλύπτονται υγειονοµικά από νοσοκοµειακές κλπ υποδοµές που έχουν γενικά ικανοποιητική
διασπορά και χωροθέτηση, εικόνα που διαφοροποιείται έντονα κατά την τουριστική περίοδο, οπότε η
πληρότητα αγγίζει τα µέγιστα όρια. Γενικά, οι υποδοµές υγείας χρειάζονται εκσυγχρονισµό και
συµπλήρωση προκειµένου να βελτιωθεί κυρίως η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών. Όσον
αφορά τον προνοιακό τοµέα, λειτουργούν ήδη αρκετές δοµές που αφορούν τη φροντίδα παιδιών,
ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες όλων των ευπαθών
οµάδων (π.χ. γυναίκες, τσιγγάνοι κλπ). Η συνέχιση της λειτουργίας των δοµών αυτών θα πρέπει να
διασφαλισθεί. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, η αναλογία µαθητών ανά αίθουσα α’ βάθµιας και β’
βάθµιας εκπαίδευσης εµφανίζεται σχετικά ικανοποιητική, όµως σηµαντικά προβλήµατα έχουν να
κάνουν µε την παλαιότητα των κτιρίων,

τις ελλείψεις σε ειδικές αίθουσες και εξοπλισµό, τη µη

ικανοποιητική χωροθέτηση Παρόµοιου τύπου (κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός) αλλά
διαφορετικών µεγεθών είναι και οι ανάγκες των δύο ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
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Όµως, πέραν από την οικονοµική και κοινωνική, η χωρική διάσταση αποκτάει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γιατί στην ουσία εµπεριέχει διαφόρους τύπους δυνατοτήτων και ανισοτήτων. Έτσι, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των πόλεων και των τουριστικών κέντρων, οφείλει να έχει ως
απαραίτητο συµπλήρωµα µια νέα σχέση πόλεως-υπαίθρου, µε κατεύθυνση τη διαφοροποίηση και
γενικά την αναβάθµιση της ενδοχώρας, ιδιαίτερα δε των µειονεκτικών και αποµονωµένων περιοχών.
Η έως σήµερα πολιτική, παρότι στη στόχευσή της (ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα προγραµµατική
περίοδο) εµπεριέχει το στοιχείο της διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης µε την αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών (οικοσυστήµατα) και πολιτιστικών πόρων (κληρονοµιά, σύγχρονος πολιτισµός), δεν
έχει διασφαλίσει την αναγκαία δια-λειτουργικότητα και την αξιοποίησή τους σε ένα ενιαίο πλαίσιο.
Πέραν αυτού, έχει αποφέρει ορισµένες σηµαντικές παρεµβάσεις στον τοµέα των περιβαλλοντικών
υποδοµών. Στον τοµέα της υγείας οι παρεµβάσεις που έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν επί σειρά ετών
ολοκληρωθεί, ενώ όσον αφορά

την εκπαίδευση, έχουν καταβληθεί σηµαντικές προσπάθειες

συµπλήρωσης και ανανέωσης των σχολικών υποδοµών, χωρίς όµως να έχουν καλυφθεί οι ανάγκες.
Τέλος, όσον αφορά τη χωρική διάσταση, για πρώτη φορά κατά την προγραµµατική περίοδο 20002006 υλοποιούνται πιλοτικού χαρακτήρα προγράµµατα ολοκληρωµένης παρέµβασης και χωρικής
προσέγγισης για τις αστικές περιοχές και την ενδοχώρα. Τέλος, χωρίς την διάσταση µιας συνεκτικής
παρέµβασης, επιχειρείται µια πολύπλευρη και διακριτή προσπάθεια στήριξης των Μικρών Νησιών.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ:
Συνήθως ο νησιωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από στενότητα φυσικών και άλλων πόρων, όµως
αρκετές φορές ο περιορισµός αυτός συνοδεύεται από

µοναδικότητα και

ποικιλία, στοιχεία που

συνδυαζόµενα µε µια λελογισµένη προσπάθεια αξιοποίησης, µετατρέπουν την έλλειψη σε ευκαιρία και
πλεονέκτηµα. Παράλληλα όµως, στα νησιά περισσότερο από ότι αλλού, η ένταση της οικονοµικής
δραστηριότητας συνοδεύεται από πιέσεις ή τάσεις υποβάθµισης του περιβάλλοντος και φθοράς της
φυσικής κληρονοµιάς, στη δε περίπτωση της έντονης τουριστικής ανάπτυξης και από κινδύνους
αλλοίωσης της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.
Η ανεπάρκεια (ποιοτική ή/και ποσοτική) των κοινωνικών υποδοµών (υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης
κλπ) και της προσφοράς των συναφών υπηρεσιών αποτελεί λόγο εγκατάλειψης, ή έστω εσωτερικής
µετακίνησης προς το πλησιέστερο αστικό κέντρο.
Γενικά η εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, υποδοµών και υπηρεσιών επηρεάζει τη δοµή
και λειτουργία του χώρου και η συγκέντρωση ορισµένων χαρακτηριστικών και λειτουργιών
προσδιορίζει τύπους ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η χωρίς µέριµνα εξέλιξη των ζητηµάτων που άπτονται
του χώρου οδηγεί σε εκτροπές και δηµιουργεί ανισότητες που προστίθενται στις οικονοµικές και
κοινωνικές.
Στόχος του περιφερειακού προγραµµατισµού και σηµαντική µεσοπρόθεσµη προτεραιότητα αποτελεί:
«αφενός η ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος µε τις
ποικίλες εναλλαγές1, όσο και σε συνδυασµό µε το πλούσιο πολιτισµικό απόθεµα, υλικό και
άϋλο1, ώστε να αποτελέσουν την αναγκαία και ικανή βάση για µια διαφοροποιηµένη
τοπική ανάπτυξη και αφετέρου η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και
περιβαλλοντικής προστασίας, στοιχείων που συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης και ευηµερίας, όλα αυτά σε συνδυασµό µε την δηµιουργία των
προϋποθέσεων για µια νέα, δυναµική και µη ανταγωνιστική σχέση πόλεων και ενδοχώρας,
που να διασφαλίζει την αξιοποίηση του χώρου ως αναπτυξιακού πόρου».
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Επιµέρους ειδικοί στόχοι είναι:
• ∆ηµιουργία 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 (εκπαίδευσης και υγείας-πρόνοιας),
µέσω των οποίων παρέχονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες
• Η βελτίωση της διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών οµάδων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και την καταπολέµηση της φτώχειας
• Υλοποίηση παρεµβάσεων ολοκληρωµένου χαρακτήρα για την υποστήριξη της χωρικής
συνοχής
Ειδικότερα, όσον αφορά:
Α.Τον τοµέα του πολιτισµού, βασικό στοιχείο της περιφερειακής πολιτιστικής στρατηγικής αποτελεί η
ανάδειξή του τοµέα ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Έτσι, στο
πλαίσιο της γενικής περιφερειακής στρατηγικής για τα Ιόνια Νησιά, ο πολιτισµός µαζί µε το περιβάλλον
αποτελούν δύο από τις πλέον σηµαντικές και αξιοποιούµενες συνιστώσες για την επίτευξη της
βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης.
Τα µνηµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία, ο λαϊκός πολιτισµός, τα σύγχρονα πολιτιστικά
γεγονότα και επιτεύγµατα, αποτελούν πόλους

έλξης επισκεπτών και ανάπτυξης οικονοµικών

δραστηριοτήτων.
Προτεραιότητα της περιφερειακής στρατηγικής των Ιόνιων Νησιών για τον πολιτισµό αποτελεί:
• η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (υλικής και άϋλης) και συµπληρωµατικά
της σύγχρονης δηµιουργίας, που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί αναπόσπαστη συνέχεια, µέσω
• της συµπλήρωσης των πολιτιστικών υποδοµών,
• της ενίσχυσης και καθιέρωσης σηµαντικών γεγονότων,
• της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της
δηµιουργίας δικτύων και διαδροµών86, καθώς και
• της εξειδικευµένης προβολής σε συνδυασµό µάλιστα µε την επιδιωκόµενη αύξηση της
ζήτησης του πολιτιστικού προϊόντος στο πλαίσιο του βιώσιµου τουρισµού,

86

Ενδεικτικά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί η δηµιουργία δικτύων-διαδροµών κατά περίοδο (π.χ.αρχαία-κλασσική, βυζαντινή
κά), κατά θέµα (π.χ. εκκλησίες & µοναστήρια, φρούρια, µουσεία, ρωµαϊκές επαύλεις, ελαιοτριβεία, γαστρονοµία κλπ) , ή κατά
µήκος σηµαντικών θαλάσσιων δρόµων ( εµπορικοί δρόµοι αλατιού, θέσεις εµπορίου, βενετσιάνικα νεώρια κλπ. Η δηµιουργία
δικτύων-διαδροµών (που σε ορισµένες περιπτώσεις τα όριά τους µπορεί να επεκτείνονται και στις απέναντι των νησιών,
ηπειρωτικές ακτές του Ιονίου) µαζί µε την ανάδειξη της πολιτιστικής υποδοµής θα συµβάλλει στην ανάπτυξη του πολιτιστικού
τουρισµού και κατά συνέπεια στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Εκτός από τα κλασσικά εργαλεία-δράσεις
(σήµανση, εκδόσεις-οδηγοί κλπ), η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (εξειδικευµένα πόρταλς, εικονική αναπαράσταση, κλπ)
αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στην προσπάθεια αυτή.
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Συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, µέσω των ΤΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και
«Ψηφιακή Σύγκλιση»

δύναται να ενισχυθεί αφενός η επιχειρηµατική αξιοποίηση του τοπικού

πολιτισµού και αφετέρου η γενικότερη ψηφιακή αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος.
Β.Τον τοµέα του Περιβάλλοντος, που µαζί µε τον πολιτισµό αποτελούν δύο από τις πλέον
σηµαντικές και αξιοποιούµενες συνιστώσες για την επίτευξη της βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης προβλέπεται η ενίσχυσή του από κοινού από το ΤΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» και το οικείο ΠΕΠ, η περιβαλλοντική στρατηγική της Περιφέρειας :
• καλύπτει µέσω ΠΕΠ τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη βάση των προβλέψεων του
εγκεκριµένου ΠΕΣ∆Α.
• καλύπτει δράσεις χωρικού σχεδιασµού µε τη συνεργασία ΤΕΠ και ΠΕΠ
• όσον αφορά τα υγρά απόβλητα, χρηµατοδοτεί µέσω ΠΕΠ σχετικά µικρής κλίµακας δράσεις που
σχετίζονται µε τη δηµιουργία και αναβάθµιση των Συστηµάτων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήττων
(περιλαµβανοµένων δικτύων) σε

περιοχές αιχµής που δεν εµπίπτουν στις Προτεραιότητες τις

Οδηγίας 91/271. Το αντίστοιχο ΤΕΠ-«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» αναλαµβάνει στο σύνολό
τους τις αναγκαίες παρεµβάσεις σε έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων σε
οικισµούς Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271 για αστικά λύµατα), συµπεριλαµβανοµένων και των
«έργων-γέφυρα» της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2000-2006.
• όσον αφορά τις προστατευόµενες περιοχές, το ΠΕΠ χρηµατοδοτεί παρεµβάσεις σε περιοχές
NATURA ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές οι οποίες ∆ΕΝ υπόκεινται σε διαχείριση από
Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα διαχείρισης ή σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού
ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούµενες κατηγορίες, αλλά εµπίπτουν στην περιοχή
δικαιοδοσίας τους, ενώ το ΤΕΠ θα καλύψει όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Για την υλοποίηση των
παρεµβάσεων µέσω ΠΕΠ θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση και να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Γενικά στον τοµέα αυτό, η στρατηγική είναι σε
αρµονία µε το πλαίσιο πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον που έχει τεθεί από την Ε.Ε.
• όσον αφορά τους υδάτινους πόρους και την προστασία από κινδύνους, καλύπτει µέσω ΠΕΠ
τοπικής κλίµακας παρεµβάσεις, ενώ µεγάλης κλίµακας έργα και οριζόντιες δράσεις προβλέπονται
στο ΤΕΠ
Τέλος, όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αυτά αντιµετωπίζονται εξολοκλήρου από το ΤΕΠ

Γ. Τον τοµέα της εκπαίδευσης, η περιφερειακή στρατηγική είναι προσαρµοσµένη στις βασικές
κατευθύνσεις της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων
στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του εκαπιδευτικού συστήµατος, προσδίδοντας
προτεραιότητα:
• στην ενίσχυση της προσχολικής αγωγής,
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• στην αντιµετώπιση των αναγκών σε χώρους και εξοπλισµό για τη λειτουργία εργαστηρίων και
συστηµάτων δικτύωσης-επικοινωνίας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης συµπεριλαµβανοµένης
της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης και
• στην κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές που σχετίζονται µε τις θετικές επιστήµες, σε όλες τις
βαθµίδες εκπαίδευσης
Παράλληλα µε τα παραπάνω, επιδιώκεται η αντιµετώπιση των λοιπών αναγκών σε υποδοµές (χώροιεξοπλισµός) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, στο πλαίσιο ενός αναθεωρηµένου σχεδιασµού σε
νοµαρχιακό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, µέσω του ΤΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» επιδιώκεται η επιτάχυνση των
ρυθµών ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστηµα, η ενίσχυση της αρχικής επαγγελµατικής
κατάρτισης και της δια βίου µάθησης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στην εκπαίδευση.
∆.Τον τοµέα της υγείας-κοινωνικής αλληλεγγύης, η περιφερειακή στρατηγική συνάδει µε το γενικότερο
στόχο του ΕΣΠΑ για τη θεµελίωση ενός αποδοτικού και βιώσιµου συστήµατος Υγείας που θα
προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
πρόληψης και φροντίδας. Εστιάζεται δε, στους παρακάτω άξονες που καλύπτονται από το ΠΕΠ:
• Ανάπτυξη Υποδοµών στην Α’ θµια Φροντίδα Υγείας, στρατηγική που δίνει την απαιτούµενη
βαρύτητα

στον εξωνοσοκοµειακό τοµέα του συστήµατος υγείας. Οι πρωτοβάθµιες µονάδες

λειτουργούν ως το επίκεντρο του όλου συστήµατος υγείας και κοιν. αλληλεγγύης. Αυτό το σύστηµα
για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά προαπαιτεί όχι µόνο αναβαθµισµένες και καλά οργανωµένες
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες, αλλά και αµφίδροµη επικοινωνία µε τις νοσοκοµειακές µονάδες.
• Ανάπτυξη και προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω της δικτύωσης των υφιστάµενων υπηρεσιών
και της προώθησης συντονισµένων δράσεων προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της
δηµόσιας υγείας
• Βελτίωση, αναβάθµιση και ενίσχυση των νοσοκοµειακών υποδοµών για την άρση των
περιφερειακών ανισοτήτων και την ανάπτυξη εξειδικευµένων υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων
αυτών που αφορούν την ψυχική υγεία
• .Άλλες Κοινωνικές Υποδοµές που αφορούν τη φροντίδα, την υποστήριξη, κοινωνική αποκατάσταση
και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα
• Ενίσχυση της λειτουργίας δοµών – υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που λειτουργεί
συµπληρωµατικά στους παραπάνω άξονες και ιδιαίτερα µε το σύστηµα Α΄ θµιας φροντίδας υγείας
και µε τις υποδοµές κοινωνικής φροντίδας.
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας και των τηλε-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης επιδιώκεται εξολοκλήρου µέσω του ΤΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Οι ως άνω παρεµβάσεις του τοµέα της υγείας-κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργούν ισχυσρά µε
παρεµβάσεις στα Τοµεακά Πτρογράµµατα και των δύο διαρθρωτικών Ταµείων.
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Ειδικότερα, η έµφαση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί βασική κατεύθυνση για τον
τοµέα υγείας στο ΕΣΠΑ, µε προτεραιότητα στις υποβαθµισµένες περιοχές και στοχεύει στην
αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται
µία στρατηγική που δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον τοµέα του συστήµατος υγείας που αφορά στην
πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσµού.
Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθµια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που
θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του
κοινωνικού και τοπικού προσανατολισµού θα βοηθήσει περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε
δευτεροβάθµια νοσοκοµειακή περίθαλψη.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων από τις αρµόδιες αρχές
(Γενικός Γραµµατέας ΥΥΚΑ και Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού για τα θέµατα υγείας στο ΕΣΠΑ) για τη
διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των συγχρηµατοδοτούµενων υποδοµών υγείας
µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, συµεριλαµβανοµένης και της ποσοτικά-ποιοτικά
επαρκούς στελέχωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης προσωπικού του
ΥΥΚΑ ενηµερώνονται µετά την σύναψη σύµβασης εργολαβίας υποδοµών ή προµήθειας εξοπλισµών
ώστε να ελέγχουν την επάρκεια του υφιστάµενου προσωπικού και να πραγµατοποιούν την έναρξη και
προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών µέχρι την πλήρη λειτουργία των νέων υπηρεσιών.
Οι παρεµβάσεις αυτές θα συµβάλλουν:
Α.Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ και ειδικότερα των ειδικών του στόχων:
•

Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και της ∆ηµόσιας Υγείας.

•

Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας.

•

Μεταρρύθµιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης.

Στην προώθηση του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ και στον ειδικό του στόχο που αφορά στην
Aποϊδρυµατισµό και την ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας87:
•

1.α.: Ανάπτυξη της ∆ηµόσιας Υγείας

•

1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής

•

2.β: Αναβάθµιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας

•

4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθµισης της Ψυχικής Υγείας

•

4.β: Αποϊδρυµατισµός ΑµεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνοµη διαβίωση

•

4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών οµάδων

87

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία στην περίοδο 2007-2013 αποτυπώνεται στο κείµενο προγραµµατισµού που διαµόρφωσε
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΥΚΑ) τον Ιανουάριο του 2007:’’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ. ∆’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013’’, (διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ygeia-pronoia.gr/4pp.htm).
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Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο αυτό έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των ΥΠΟΙΟ,
ΥΠΥΚΑ, ΥΠΑΚΠ για το γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και τις προτεραιότητες υγείας για την
περίοδο 2007-2013 στο ΕΣΠΑ88
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ:
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά προς τις βασικές παρεµβάσεις προσπελασιµότητας που θα προωθηθούν από τα
αντίστοιχα Τοµεακά και άλλα Προγράµµατα.
Ειδικότερα, όσον αφορά:
Τουρισµό– Πολιτισµό (Κατηγορία παρέµβασης: 51, 55, 57, 58, 59 & 60)
• Προώθηση σχεδίων προστασίας, ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης περιοχών που χαρακτηρίζονται
για τη µοναδικότητά τους ως οικοσυστήµατα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως
στοιχεία της φυσικής κληρονοµιάς, περιλαµβανοµένου του αγροτικού τοπίου
• Παρεµβάσεις σε περιοχές NATURA ή εθνικώς προστατευόµενες περιοχές οι οποίες ∆ΕΝ
υπόκεινται σε διαχείριση από Φορέα ∆ιαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήµα διαχείρισης ή σε
περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις προηγούµενες κατηγορίες,
αλλά εµπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσηςευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο
• Ανάδειξη κυρίως της πολιτιστικής (µνηµειακής, αρχειακής και άϋλης)i κληρονοµιάς µε την
προώθηση σχεδίων διατήρησης, προστασίας και ήπιας αξιοποίησής της και συµπληρωµατικά,
ανάδειξη του σύγχρονου τοπικού πολιτισµού (υλικού και άϋλου) βασικά µέσω της υποστήριξης της
καθιέρωσης σηµαντικών πολιτιστικών γεγονότων µε αντικείµενο την επτανησιακή τέχνη και
δηµιουργία,

των

καθιερωµένων

πολιτιστικών

συνόλων

κ.ά.,

συµπεριλαµβανοµένης

της

συµπλήρωση της πολιτιστικής υποδοµής.
• Συνδυασµένη και εξειδικευµένη προβολή και δικτύωση89, διασφάλιση συνθηκών εύκολης
πρόσβασης και επισκεψιµότητας και οργάνωση θεµατικών διαδροµών, µε σκοπό την αξιοποίησή
της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς

• Λοιπές δράσεις για τη βελτίωση τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών90
Περιβαλλοντική προστασία (Κατηγορία παρέµβασης:44, 45, 46 & 53)
• Λειτουργική ολοκλήρωση των δράσεων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα για τα οποία σχεδιάσθηκαν
• Ολοκλήρωση και συµπλήρωση περιβαλλοντικών υποδοµών αποχέτευσης και επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων, µε προτεραιότητα στις παράκτιες τουριστικές περιοχές και λοιπά σηµαντικά κέντρα της
ενδοχώρας, που δεν εµπίπτουν στην προτεραιότητα -Γ- και γενικά στις προτεραιότητες της
Οδηγίας 91/271

88
Memorandum of Understanding of the Ministries of Economy and Finance, Employment and Social Protection, Health and
Social Solidarity, regarding the Programming framework and priorities for Health at the Hellenic NSRF 2007-2013.
89
Ειδικά για τον πολιτισµό θα µπορούσε να υποστηριχθεί η δηµιουργία δικτύων-διαδροµών κατά περίοδο (π.χ. βυζαντινή κά),
κατά θέµα (π.χ. εκκλησίες, φρούρια, γαστρονοµία κλπ) , ή κατά µήκος σηµαντικών θαλάσσιων δρόµων κλπ
90
ενδεικτικά: λοιπές υποστηρικτικές υποδοµές ειδικού τουρισµού περιλαµβανοµένων των τουριστικών αγκυροβολίων, σταθµοί
πληροφόρησης, σύστηµα έκδοσης σηµάτων ποιότητας, ειδικός πολιτιστικός εξοπλισµός και έρευνα, λαϊκός πολιτισµός,
παραγωγή πιστών αντιγράφων, άϋλες ενέργειες κλπ δράσεις)
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• Υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, µε τη
συµπλήρωση των υποδοµών σε ΧΥΤΑ και σταθµούς µεταφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των
αποµακρυσµένων περιοχών, σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑ∆Α και
δράσεις ευαισθητοποίησης-ενηµέρωσης του κοινού σε τοπικό επίπεδο
• Εµπλουτισµός και βελτίωση υδάτων για ύδρευση, ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµός των δικτύων
άντλησης και διανοµής πόσιµου νερού, µε προτεραιότητα στις περιοχές που αντιµετωπίζουν
αυξηµένα προβλήµατα
• ∆ράσεις για την πρόληψη και προστασία από κινδύνους που αφορούν το γενικότερο περιβάλλον
• Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός τοπικής κλίµακας
Κοινωνικές υποδοµές (Κατηγορία παρέµβασης: 75, 76 & 79)
• Λειτουργική ολοκλήρωση των δράσεων του Γ' Π.Ε.Π. ώστε να αποδώσουν τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα για τα οποία σχεδιάσθηκαν
• προώθηση κατά προτεραιότητα παρεµβάσεων που αφορούν: την κάλυψη των αναγκών της
προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγεία), κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης χώρων σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση
προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και
καινοτοµίας, καθώς και συστηµάτων δικτύωσης και επικοινωνίας, τη χρηµατοδότηση κτιριακών
υποδοµών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες εφόσον σχετίζονται µε τις θετικές επιστήµες και την
προµήθεια νέου ή την αναβάθµιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού ιδίως
σε ΤΠΕ, σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελµατική κατάρτσιση και στη δια
βίου µάθηση µε έµφαση στην κάλυψη των ανγκών των ολοήµερων σχολείων, των ΕΠΑΛ και
ΕΠΑΣ, της έρευνας και της καινοτοµίας.
• ∆ευτερευόντως,

συµπλήρωση

και

αναβάθµιση

της

εκπαιδευτικής

υποδοµής

(αίθουσες,

εργαστήρια, βιβλιοθήκες) α’ βάθµιας και β’ βάθµιας, στο πλαίσιο ενός αναγκαίου σχεδιασµού των
εκπαιδευτικών αναγκών σε επίπεδο νοµού, καθώς και της υποδοµής λοιπών συνιστωσών της
εκπαίδευσης ( δηµόσια ΙΕΚ, ∆ια βίου Εκπαίδευση, ΓΓΕΕ κλπ), όπως και αντιµετώπιση βασικών
υποδοµών στέγασης και εξοπλισµού της γ’ βάθµιας εκπαίδευσης
• Παρεµβάσεις για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας που εστιάζονται τόσο στην δηµιουργία νέων
υποδοµών όσο και στον εκσυγχρονισµό και την λειτουργική αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής
των µονάδων παροχής Α’ θµιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον θα επιδιωχθεί η κάλυψη των
αποµακρυσµένων και νησιωτικών περιοχών µε κινητές µονάδες, καθώς και η ανάπτυξη δοµών
ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο.
• ∆ράσεις για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας91
• Παρεµβάσεις σε Β’θµιες

µονάδες περίθαλψης που αφορούν στη δηµιουργία, ενίσχυση και

αναβάθµιση υποδοµών και εξοπλισµού που έχουν απαξιωθεί, καθώς και στον λειτουργικό κλπ

91

όπου ενδεικτικά αναφέρονται η δικτύωση των υφιστάµενων υπηρεσιών µέσω της ενίσχυσης και αναβάθµισης των υποδοµών
τους, η ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον
έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραµµάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Επίσης θα
επιδιωχθεί η προώθηση συντονισµένων δράσεων προγραµµάτων πρόληψης και προαγωγής της δηµόσιας υγείας τόσο στον
γενικό πληθυσµό όσο και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού.

217

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων. Επιπλέον θα συνεχιστεί η αναγκαία δηµιουργία ή ενίσχυση
Ψυχιατρικών τµηµάτων σε νοσηλευτικές µονάδες.
• Παρεµβάσεις στις κοινωνικές υποδοµές και στις ειδικές υποδοµές για ευπαθείς οµάδες92
• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας
Αστική και αγροτική ανάπτυξη (Κατηγορία παρέµβασης: 61, 66 & 68)
• Σχέδια ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης που συνδυάζουν, αφενός τη βιωσιµότητα µε την
ανταγωνιστικότητα και σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγούν στην διαφοροποίηση των παραγωγικών
τους προτύπων και στοιχείων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας και της προβολής
της, καθώς και της υιοθέτησης διακριτών ρόλων τουλάχιστον για τα µεγαλύτερα αστικά µεγέθη και
αφετέρου την πολύπλευρη και συνδυασµένη αντιµετώπιση βασικών αστικών προβληµάτων και
λειτουργικών κ.ά. ελλείψεων για τα µικρότερα κέντρα στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξής τους.
• Πιλοτικά σχέδια ολοκληρωµένης παρέµβασης στον παράκτιο χώρο µε σκοπό αφενός την
ανάσχεση των αρνητικών επιπτώσεων από τον κορεσµό αρκετών παράκτιων περιοχών εξαιτίας
της τουριστικής ανάπτυξης, για την αντιµετώπιση προβληµάτων προερχοµένων από τις
συγκρούσεις δραστηριοτήτων και από την υποβάθµιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος
και αφετέρου τη βελτίωση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι ενδεικνυόµενες κατηγορίες παρεµβάσεων αφορούν: τη δικτύωση,
τη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδοµών, την αειφορική ανάπτυξη, την αξιοποίηση φυσικών και
πολιτισµικών πόρων, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και
ενδεχοµένως την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, την ενίσχυση της απασχόλησης κ.ά.
Για τους πόλους ή τους εν δυνάµει πόλους ανάπτυξης οι ενδεικνυόµενες κατηγορίες παρεµβάσεων
αναφέονται στην ενότητα 2.4.
• Σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης στον αγροτικό και ορεινό χώρο µε σκοπό:
α) την άρση της µειονεκτικότητας, της αποµόνωσης και την ανασυγκρότηση του προτύπου
παραγωγής και κατοίκησης, είτε µέσω παρεµβάσεων µικρής κλίµακας, ήπιας µορφής και ποιοτικού
χαρακτήρα στον ορεινό, αποµονωµένο χώρο στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός πολύ-λειτουργικού
προτύπου ανάπτυξης που εκτός των άλλων θα διασφαλίζει λειτουργικές διασυνδέσεις µε τα γειτονικά
κέντρα, είτε µέσω παρεµβάσεων λειτουργικής ολοκλήρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων
εναλλακτικού και ποιοτικού χαρακτήρα και διασφάλισης των ιδιαίτερων φυσικών, πολιτισµικών
χαρακτηριστικών, που καθιστούν ελκυστικές τις αγροτικές περιοχές της ενδοχώρας που γειτνιάζουν µε
την παράκτια αναπτυγµένη ζώνη και ενδεχοµένως
β) την αντιµετώπιση ζητηµάτων σε συνεκτικές ζώνες αγροτικών δραστηριοτήτων, που κυριαρχούνται
από την παρουσία µιας σηµαντικής καλλιέργειας (ελαιώνας, αµπελώνας), µέσω της ανάδειξης
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δυνατοτήτων, καθώς και την προώθηση ήπιας µορφής
παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε αυτές. Σε κάθε περίπτωση επιθυµητή είναι η
συγκρότηση ενός πολύ-λειτουργικού προτύπου ανάπτυξης.
92

όπου ενδεικτικά αναφέρονται η δηµιουργία, ενίσχυση και αναβάθµιση υποδοµών για δοµές ανοικτής φροντίδας, αυτόνοµης και
ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δηµιουργία δοµών βραχείας νοσηλείας, µονάδες κοινωνικής
αποκατάστασης και διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρµογή καινοτόµων υποστηρικτικών υπηρεσιών, κέντρα
συµβουλευτικής στήριξης γυναικών, συµπλήρωση υποδοµών σε οικισµούς τσιγγάνων κλπ
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Οι ενδεικνυόµενες κατηγορίες παρεµβάσεων αφορούν: τη δικτύωση µε γειτονικά κέντρα, τη βελτίωση
της πρόσβασης σε υποδοµές και ΥΓΟΣ, την αειφορική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση της οικονοµίας,
τη διάδοση νέων τεχνολογιών, ενδεχοµένως την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, την
ενίσχυση της απασχόλησης και γενικά την αύξηση της ελκυστικότητας κ.ά..
• Σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας µε σκοπό την άρση των
ενισχυµένων στις περιοχές αυτές συνεπειών της νησιωτικότητας, µέσω της τόνωσης του τοπικού
παραγωγικού συστήµατος, της περιβαλλοντικής µέριµνας, της βελτίωσης των συνθηκών
προσπελασιµότητας και επικοινωνίας και της υποστήριξης των όρων διαβίωσης µε τις κατάλληλες
υποδοµές για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού.
Οι ενδεικνυόµενες κατηγορίες παρεµβάσεων αφορούν: τη βελτίωση της προσπελασιµότητας καθώς
και της πρόσβασης σε υποδοµές και ΥΓΟΣ, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας, την
περιβαλλοντική και πολιτισµική µέριµνα στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης, την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ), ενδεχοµένως την αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, την ενίσχυση της
απασχόλησης κ.ά.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν την αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της
ενδοχώρας, όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, ενδέχεται να συµβάλλει πρόσθετα ο 2ος Άξονας προτεραιότητας του περιφερειακού
σχεδιασµού.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:
Η υλοποίηση των προβλεπόµενων παρεµβάσεων αναµένεται να έχει θετικά αποτελέσµατα και
πιθανόν ορισµένες αρνητικές συνέπειες.
Ειδικότερα:
• η δηµιουργία βάσης για τον εµπλουτισµό και τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού
συστήµατος, θα συµβάλλει γενικά στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας και στη δηµιουργία νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε συνέπεια την ενίσχυση της οικονοµικής συνοχής.
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις πιέσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων
αφενός δηµιουργεί ένα αναβαθµισµένο περιβάλλον για την επιχειρηµατική δραστηριότητα και
αφετέρου συµβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των µόνιµων κατοίκων και επισκεπτών.
• Η βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών συµβάλλει στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών
και στην άρση των συνθηκών αποκλεισµού ευπαθών κοινωνικών οµάδων και έχει ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία ενός περιεκτικού και ασφαλούς κοινωνικού χώρου.
• Σε χωρικό επίπεδο, η προώθηση πολύπλευρων παρεµβάσεων που αφορούν είτε τους δυναµικούς
πόλους (αστικούς και τουριστικούς) είτε το ενδογενές τοπικό δυναµικό (αγροτική ενδοχώρα, µικρά
νησιά) συµβάλλει στην εδαφική συνοχή της Περιφέρειας, δηµιουργώντας προϋποθέσεις άρσης
µειονεκτικών χαρακτηριστικών και αξιοποίησης του τοπικού δυναµισµού.
Ως πιθανές αρνητικές συνέπειες και εφόσον δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρόνοιες, µπορεί µεταξύ άλλων
να είναι:
• Η ένταση των «εσωτερικών» χωρικών ανισορροπιών, εφόσον η ενίσχυση της πολικότητας
(δυναµικοί τοµείς της οικονοµίας, άξονας Β-Ν, αστικά και τουριστικά κέντρα) αποβεί δυσανάλογη µε
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την προσπάθεια ενδογενούς ανάπτυξης και χωρικής διάχυσης των ωφελειών (εναλλακτικές
δραστηριότητες, ενδοχώρα, µικρά νησιά).
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΟΜΑ∆ΩΝ – ΣΤΟΧΟΥ / ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΤΟΜΕΩΝ /ΠΕΡΙΟΧΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΩΝ
Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ :
Ωφελούµενοι: Άµεσα ωφελούµενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των
περιοχών στις οποίες πραγµατοποιούνται οι παρεµβάσεις ολοκληρωµένης ανάπτυξης, ενώ έµµεσα
ωφελούµενο είναι το επιχειρηµατικό και εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας λόγω της διεύρυνσης των
παραγωγικών

δραστηριοτήτων

από

την

υλοποίηση

ορισµένων

παρεµβάσεων

που

θα

πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας.
Περιοχές εφαρµογής : Όλη η Περιφέρεια
Ωφελούµενοι τοµείς: Περιβάλλον, Πολιτισµός, Τουρισµός, Εκπαίδευση, Υγεία Πρόνοια, Ποιότητα
Ζωής, Ανθρώπινοι πόροι
∆ΕΙΚΤΕΣ
(*) Περιφερειακά Ιατρεία
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΗΓΗ

Αριθµός

2006

51

10

Υπ.Υγείας

Αριθµός

2003

569

130

ΕΣΥΕ

Αριθµός

2006

26

15

ΥΠΠΟ

Νέοι ΕΕΛ

Αριθµός

2006

15

4

ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που δηµιουργούνται επεκτείνονται

Αριθµός

2006

4

2

ΠΕΣ∆Α

Ολοκληρωµένα σχέδια ανάπτυξης

Αριθµός

2006

3

8

Γ’ ΠΕΠ

%

2006

69,0

13,0

∆ΥΠΕ

%

2006

71,0

10,5

∆ΥΠΕ

2006

8.500

20.000

Γ’ ΠΕΠ

2006

38,0 (**)

3,7

Περιφέρεια Ι.Ν.

2006

9,0 (***)

4,7 (***)

Περιφέρεια Ι.Ν.

2006

55,0

100,0

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Μονάδες α’θµιας φροντίδας που
δηµιουργούνται - αναβαθµίζονται
Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται αναβαθµίζονται
Μνηµεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που
αναδεικνύονται

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από δοµές
α’θµιας φροντίδας (*)
Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από
νοσοκοµειακές κλίνες που αναβαθµίζονται –
δηµιουργούνται

Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός από
Αριθµός
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης ανάπτυξης
Πληθυσµός (µόνιµος) που εξυπηρετείται από
τη διαχείριση υγρών αποβλήτων
%
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από
%
αναβαθµισµένα δίκτυα ύδρευσης
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από
%
ΧΥΤΑ/ΣΜΑ
**) αντιµετωπίζονται πλήρως οι προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271
(***) αναβάθµιση δικτύων 2000-2006
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
Συµπληρωµατικότητα/ Συνάφεια µε άλλες δράσεις:
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας συνδέονται σε ικανοποιητικό βαθµό µε τους στόχους τους
Προγράµµατος, καθώς και µε τους στόχους και ορισµένες από τις δράσεις του 2ου Άξονα
«Επιχειρηµατικότητα-Ανταγωνιστικότητα & Ψηφιακή σύγκλιση», δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη
στρατηγική κατεύθυνση για την «βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µέσω
της δηµιουργίας της απαραίτητης βάσης για την ανάπτυξη και προσφορά νέων, διαφοροποιηµένων
και περισσότερο ποιοτικών µορφών οικονοµικής δραστηριοποίησης και της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.
Ειδικότερα, ο Άξονας συνδέεται άµεσα µε την επίτευξη οράµατος να καταστεί η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων ένας «διεθνής προορισµός µε χαρακτηριστικά βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης». Επίσης
συνδέεται άµεσα µε τους γενικούς στόχους για την «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήµατος &
την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας», την «προώθηση της «πολικής»
και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναµισµού και τη βελτίωση της χωρικής
συνοχής της Περιφέρειας», καθώς και για τη «βελτίωση της ποιότητας ζωής & διαφύλαξη του
περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση της περιφερειακής ελκυστικότητας».
Επίσης οι προτεραιότητες και παρεµβάσεις του Άξονα συνδέονται και συµπληρώνονται µε αντίστοιχες
παρεµβάσεις που αναµένεται να υλοποιηθούν µέσω των Τοµεακών Προγραµµάτων «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ψηφιακή σύγκλιση», «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας», «Ανθρώπινοι Πόροι»
και «Επιχειρηµατικότητα-Ανταγωνιστικότητα», όπως οι δράσεις που αφορούν την ενέργεια, τη
δηµιουργία ψηφιακών βάσεων στην εκπαίδευση, την τηλεϊατρική, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τις
ευπαθείς οµάδες και το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να επισηµανθεί η συνέργια και συµπληρωµατικότητα του Άξονα µε το Εθνικό
Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης, ειδικότερα όσον αφορά την υλοποίηση παρεµβάσεων στο
πλαίσιο ολοκληρωµένων προγραµµάτων στις ορεινές, αποµονωµένες και αγροτικές περιοχές.
Τέλος, η συγκεκριµένη προτεραιότητα, καθώς και οι ειδικοί της στόχοι συνδέονται µε την 1η (γενικός
στόχος 3 ), 2η (γενικός στόχος 4), 3η(γενικός στόχος 9, 10 και 11) και τη 5η (γενικοί στόχοι 15, 16 και
17) θεµατική προτεραιότητα, καθώς και την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την
2η, µερικώς την 3η και την 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 1η και 3η προτεραιότητα και την εδαφική
διάσταση των ΚΣΚΓ, καθώς και την 11η , 15η , 16η, 17η και 23η ΟΚΓ της ΣτΛ. Αναλυτικότερα, ο
ειδικός στόχος που αφορά:
o

την αξιοποίηση φυσικών και πολιτισµικών πόρων, συνδέεται µε την 1η (γενικός στόχος 3) και
5η (γενικοί στόχοι 15 και 17) θεµατική προτεραιότητα

του ΕΣΠΑ, µερικώς την 3η

η

προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 1 προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 11η ΟΚΓ της ΣτΛ
o

την προστασία του περιβάλλοντος, συνδέεται µε την 5η (γενικός στόχος 15 και 16) θεµατική
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, µερικώς την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη 1η προτεραιότητα των
ΚΣΚΓ, την 11η ΟΚΓ της ΣτΛ

o

τη βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών, συνδέεται µε την 2η (γενικός στόχος 4) και 3η (γενικός
στόχος 10) θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 4η και προτεραιότητα του ΕΠΜ, τη 3η
προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 23η ΟΚΓ της ΣτΛ
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o

τη µέριµνα για τις ευπαθείς οµάδες, την 3η (γενικός στόχος 9 και 11) θεµατική προτεραιότητα
του ΕΣΠΑ, την 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 3η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 16η ΟΚΓ
της ΣτΛ

o

την υποστήριξη της χωρικής συνοχής, συνδέεται µε την 1η, 2η, 3η και 4η χωρική προτεραιότητα
του ΕΣΠΑ, την 2η και 4η προτεραιότητα του ΕΠΜ, την εδαφική διάσταση των ΚΣΚΓ και µε την
11η , 15η , 16η και 17η ΟΚΓ της ΣτΛ.

o

Επίσης στο πλαίσιο της χωρικής συνοχής, η ενδεχόµενη αναβάθµιση του ανθρώπινου
δυναµικού, συνδέεται µε την 3η (γενικός στόχος 8) θεµατική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ, την 4η
προτεραιότητα του ΕΠΜ, την 3η προτεραιότητα των ΚΣΚΓ, την 17η και 23η ΟΚΓ της ΣτΛ

Λοιπά θέµατα:
Ενδεχοµένως, ορισµένα από τα σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης να υλοποιηθούν µέσω «Συνολικών
επιχορηγήσεων», όπως επίσης και η δράση υποδοµών σε οικισµούς τσιγγάνων
Ενδεχόµενη χρήση των χρηµατοδοτικών µέσων «JEREMIE» και «JESICA».
Κριτήρια για την επιλογή αστικών περιοχών προς υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων
ανάπτυξης:
α. οικισµοί µε πληθυσµό (βάσει απογραφής 2001) > 2.00093 κατοίκων ή
β. οικισµοί που µαζί µε τον εποχιακό πληθυσµό > 2.000 κατοίκους και ταυτόχρονα ο εποχιακός
πληθυσµός είναι τουλάχιστον διπλάσιος του µόνιµου πληθυσµού
Καθεστώτα ενίσχυσης:
Ενδεχόµενη χρήση στο πλαίσιο της «αστικής και αγροτικής ανάπτυξης» και στην περίπτωση αυτή:
Όλες οι Κρατικές Ενισχύσεις - πλην του αναπτυξιακού νόµου (ή άλλων ανάλογων πράξεων που
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ΕΚ) - που θα χορηγηθούν µέσω των
παρεµβάσεων αυτού του Άξονα, εµπίπτουν στις οµάδες των εξαιρέσεων ως προς την υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και αφορούν:
1) στις ενισχύσεις "ήσσονος σηµασίας" (de minimis),
2) στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας:
Ειδικότερα, το παρόν περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά
συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα
προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του
ΕΚΤ (εφεξής δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική
υλοποίηση µιας πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα
Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών
παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ σχετικών µε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια
στο Σπίτι", "Κοινωνική Μέριµνα", "ΚΗΦΗ", οι οποίες εµπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της
Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

93

Οι 2.000 κάτοικοι αποτελούν το ελάχιστο όριο πληθυσµού για τον ηµι-αστικό οικισµό.
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κατοίκων της Περιφέρειας και το γενικό στόχο 9 του ΕΣΠΑ, και θα συµβάλουν κατά τρόπο
συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω
Άξονα Προτεραιότητας σχετικών µε τις υποδοµές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Η χρηµατοδότηση των παραπάνω κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ µε χρήση της ρήτρας
ευελιξίας θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του θεσµικού πλαισίου, το οποίο θα εκπονηθεί από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το οποίο θα διασφαλίζει την εξατοµικευµένη
παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τελικούς ωφελούµενους. Η εν λόγω χρηµατοδότηση
θα αφορά µεταβατική περίοδο µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2010, η οποία θα επιτρέψει την
πλήρη υλοποίηση σχετικής Συστηµικής Παρέµβασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού" που στοχεύει στη δηµιουργία και εφαρµογή ενός βιώσιµου
συστήµατος παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10, ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1 :
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γενικά
Κατά την υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2000 – 2006,
η συµβολή της Τεχνικής Βοήθειας στην στήριξη των δράσεων του προγράµµατος ήταν σηµαντική. Η
εκπόνηση αναπτυξιακών, διαγνωστικών και γενικών µελετών, οι ενέργειες για την οργανωτική και
διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος, αξιολογήσεις του προγράµµατος, καθώς και οι ενέργειες
για τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση, συνετέλεσαν σε µεγάλο βαθµό στην αποτελεσµατική
υλοποίηση του προγράµµατος
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Κατά τη προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 διαφοροποιείται σηµαντικά το σύστηµα διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Όπως διαφαίνεται από τους νέους Κανονισµούς, οι ανάγκες

υποστήριξης των νέων µηχανισµών διαχείρισης καθώς και των φορέων υλοποίησης θα είναι
αυξηµένες, προκειµένου να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική
υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του προγράµµατος, στην αποτελεσµατική
παρακολούθηση της υλοποίησης, στη δηµοσιότητα και πληροφόρηση του προγράµµατος.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» είναι οι εξής:


Ενέργειες για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του
προγράµµατος.

Οι

δράσεις

αφορούν

στην

προετοιµασία,

οργάνωση,

διαχείριση,

παρακολούθηση της υλοποίησης, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και σε έργα
ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών
σχεδιασµού, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του προγράµµατος.


Ενέργειες για την υποστήριξη της εφαρµογής και υλοποίησης του προγράµµατος



Ενέργειες για την ευρεία δηµοσιότητα και πληροφόρηση του προγράµµατος, όπως προβλέπεται
από τον Κανονισµό 1083/2006 (άρθρο 69).

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση


Προετοιµασία, επιλογή, παρακολούθηση του προγράµµατος και των έργων



Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των µηχανισµών διαχείρισης µε τη χρησιµοποίηση
εξωτερικών συµβούλων και εµπειρογνωµόνων



Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες
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∆ράσεις για τη δηµιουργία νέων δοµών διαχείρισης και υλοποίησης, όπως τυποποίηση
λειτουργιών, ενέργειες πιστοποίησης, δαπάνες για τη πρώτη φάση λειτουργίας τους, κλπ



Προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών
συστηµάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης



Συµµετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, ηµερίδες και επιµορφωτικά σεµινάρια τόσο των στελεχών
των µηχανισµών διαχείρισης, όσο και των εµπλεκόµενων στην υλοποίηση του Προγράµµατος
φορέων.

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία


Μελέτες προπαρασκευαστικές, οργανωτικές, αναπτυξιακές, περιβαλλοντικές, γενικές, τεχνικές
κλπ για την υποστήριξη των δράσεων του προγράµµατος



Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσµάτων του προγράµµατος



Ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων και της κοινής γνώµης σε θέµατα που
αφορούν το πρόγραµµα, καθώς και δράσεις δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η εφαρµογή των δράσεων του άξονα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής» αναµένεται να διευκολύνει
την υλοποίηση του προγράµµατος και να συµβάλλει στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων
ποιοτικά και ποσοτικά.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑ) - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΑ.
Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί τις
παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ.
1.

Γενικά

Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταµείο
Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση µεγάλης
κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του
συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το
ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι
παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
(ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από

«διαχειριστική» λογική, αλλά

αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική
αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη
διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των νησιών
καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των πράξεων των Ταµείων
το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν
επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω
των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
•

Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον

•

Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται, επίσης στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων:
•

∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό

•

Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.

•

Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
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•

Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας τοπικής
στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που παρουσιάζονται στη
συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, οικονοµικών και διοικητικών
κριτηρίων.
Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4
Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61
- 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005, «για τη στήριξη της Αγροτικής
Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο
διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο
πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε νοµική
βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για το «Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα
τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (κατεύθυνσης φυτικής και
ζωικής παραγωγής) και δασοκοµικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών, κτηνοτροφικών και
δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), δράσεις επιχειρηµατικότητας και γενικότερα όλες οι
δράσεις οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις
στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών
προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα από το ΕΓΤΑΑ. Σύµφωνα µε τον Καν.
1698/2005, η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής94 καθώς και για τις
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών
µικρότερο των 200 εκ. €.
Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων

και της

θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ.

94

Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων ατόµων και τον κύκλο
εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ειδικότερα:
Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ.
Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόµενους και ο κύκλος εργασιών της ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους και της οποίας ο κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
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Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον
Καν. 1198/200595.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα οποία εκφράζονται σε
χρηµατοοικονοµικούς όρους, αφορούν στο συνολικό προϋπολογισµό της παρέµβασης (δηµόσια
δαπάνη και ιδιωτική συµµετοχή).

95

Οι ενισχύσεις επενδύσεων από το ΕΤΑ περιορίζονται σύµφωνα µε τον Καν. 1198/2006 σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (οµοίως, σύµφωνα µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ, της Επιτροπής) καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος από 200 εκ. Ευρώ.
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2.

Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

2.1

Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ

και ΕΤΑ

Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής του άξονα
προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη

(ΠΑΑ) 2007 -2013 σε ∆ηµοτικά

∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:
2.1.1

Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας

διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

και

τη

(άξονας 3 ΠΑΑ)

• Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και πληροφόρησης),
σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε περιοχές της αγροτικής
υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών.
• Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου (µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια,
πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).
Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις σε
µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις

αγροτικές

περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)
Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται
µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,
βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, κινηµατογράφος).
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000 €.
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, συνολικού προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Β)

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης

της

τοπικής

κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού,
µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών, είναι τα 300.000 €.
Ίδιες

κατηγορίες

παρέµβασης,

προϋπολογισµού

υψηλότερου

αυτού

του

ορίου,

θα

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
2.1.3

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).

Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική αναβάθµιση
χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και µειονεκτικών στο πλαίσιο
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εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης96 του οικισµού.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:
•

βελτίωση

και

ανάπλαση

κοινοχρήστων

χώρων

(διαµόρφωση

υπαίθριων

χώρων,

πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)
•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής
αξίας

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο συνολικός
προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
∆ράσεις για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χαρακτηρισµένων «παραδοσιακών οικισµών» θα
συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ.

2.1.4

Υποδοµές πρόσβασης.

Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι 500.000€,
χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις ελλιµενισµού

και

προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα Ελληνικά Νησιά, όπως αυτά αναφέρονται στο
κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας 2007 –2013.
(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.
2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών, ανάπτυξης και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.
2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

96

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η κατηγορία παρέµβασης δεν
εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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3.

Ανθρώπινο δυναµικό

3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, εξειδικεύεται,
ως ακολούθως:
ΕΓΤΑΑ

ΕΚΤ

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα αφορά

που θα αφορά στη θεµατολογία και στους

στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των παρακάτω µέτρων

δικαιούχους των παρακάτω µέτρων του Αξονα

του άξονα 1 καθώς και των µέτρων των αξόνων 3 και 4 του

2 του ΠΑΑ 2007-2013.

ΠΑΑ 2007-2013

211

112

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

121

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων

123

Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά και

Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα
στους γεωργούς ορεινών περιοχών

212

Ενισχύσεις στους γεωργούς
περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός
των ορεινών περιοχών.

213

Natura 2000

δασοκοµικά προϊόντα
214

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

Κατάρτιση στο πλαίσιο εφαρµογής των αξόνων 3 και 4 του
ΠΑΑ (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας – Προσέγγιση
Leader), όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. 1698/05.

215

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση
των ζώων

216

Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (γεωργία)

221

Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

222

Πρώτη εγκατάσταση
γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε
γεωργική γή

223

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

225

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

226

Αποκατάσταση του δασοκοµικού
δυναµικού και εισαγωγή δράσεων
πρόληψης.

227

Στήριξη για µη παραγωγικές
επενδύσεις (δάση)
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Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για δράσεις ενηµέρωσης–πληροφόρησηςεκπαίδευσης, εξειδικεύεται, ως ακολούθως:
Όσον αφορά δράσεις ενηµέρωσης-εκπαίδευσης, οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές,
πολιτικές και κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο,
υλοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο χρηµατοδότησης του ΕΓΤΑΑ , µέσω του ΠΑΑ.
Ειδικότερα:
; Οι δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία αφορούν
Περιβαλλοντικά ζητήµατα (Κοινοτική Στρατηγική Βιοποικιλότητας, ∆ίκτυο Natura 2000,
Πλαίσιο για τα νερά, Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, Κοινοτικό
πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή, Θεµατική στρατηγική για τη µόλυνση του αέρα,
Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων), στρατηγική για τα δάση,
καινοτοµία στις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, βιολογική γεωργία και
κτηνοτροφία, βιοενέργεια, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ.
; Oι

δράσεις

ενηµέρωσης-εκπαίδευσης

για

θέµατα

Οργάνωσης

και

∆ιοίκησης

Επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές καθώς και για Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, θα συγχρηµατοδοτηθούν
από το ΕΚΤ.
3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές δράσεις θα
υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
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4.
4.1

Περιβάλλον
Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα

Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση, έδαφος,
ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική προστασία, µηχανισµοίεργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για τα οποία
υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης συµπληρωµατικότητας
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά τοµέα:
Τοµέας «Φύση»:
¾

Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα θέµατα
παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα σηµαντικότερα πεδία
εφαρµογής

κριτηρίων

διαχωρισµού,

ιδιαίτερα

µεταξύ

των

προγραµµάτων

που

χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση
στον πίνακα 2 που ακολουθεί).
¾

Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και οργανισµών
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από κάθε
Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των προγραµµατικών κειµένων. Γενικό
κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι
επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

¾

Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω του
ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και προστασίας των
δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. (Ο εξοπλισµός
δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. πίνακα 1).

Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
¾

Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους κινδύνους
(Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές). Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ως ανωτέρω.

Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή»:
¾

Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΕΓΤΑΑ (µέσω ΠΑΑ), θα
συγχρηµατοδοτήσει αποκλειστικά µικρής κλίµακας (συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000
€) επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ που αφορούν σε δικαιούχους γεωργούς και για ίδια
κατανάλωση, στο πλαίσιο του Άξονα 3, του ΠΑΑ.

Επενδύσεις στο σύνολο της χώρας που αφορούν σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ για την πώληση
ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
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Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των ενεργειακών
καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ (από τον ‘Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 2007 –
2013).
Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος:

¾

Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε επενδύσεις στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς και των επιχειρήσεων
σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ, µέσω της
παροχής στρεµµατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων.
Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ
Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾

Οι παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά παρεµβάσεις
σχετικές µε την οριοθέτηση, καταγραφή και αποτύπωση δασών και δασικών εκτάσεων, δύναται
η χρηµατοδότηση να γίνει από το ΕΓΤΑΑ.

Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε ο
Πίνακας 3 - 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος που θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 3-1: Επικαλύψεις Τοµέων Παρέµβασης Μεταξύ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ στον Τοµέα Του
Περιβάλλοντος: Προτεινόµενα Κριτήρια ∆ιαχωρισµού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΓΤΑΑ

ΣΥΝΟΧΗΣ
♦

Αντιπληµµυρικά έργα

♦
♦

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής
υδρονοµίας σε δάση
Αρδευτικά δίκτυα97

♦
♦

∆ίκτυα ύδρευσης

♦
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση

♦
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή αγροτικές
περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευση- άρδευση)
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 2000

98

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής Αισθητικής

♦
♦

αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών

97
98

∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 (2006)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΓΤΑΑ

ΣΥΝΟΧΗΣ
µέτρων, στο πλαίσιο εφαρµογής του Καν. 1698/2005
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα περιβάλλοντος

♦

∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις

♦

Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,

♦

θέσεις θέας (αγροτικές περιοχές)
Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, παρατηρητήρια,

♦

θέσεις θέας (περιοχές Natura 2000)
Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.

♦

Βιολογικοί καθαρισµοί

♦

♦

∆ιαχείριση απορριµµάτων

♦

♦
♦

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και φυλές)
Άγρια πανίδα και χλωρίδα

♦
♦

Προστασία άγριας πανίδας και χλωρίδας µέσω εφαρµογής
γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων στο πλαίσιο εφαρµογής του
Καν. 1698/2005
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA 99

♦

♦
♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του
παραρτήµατος 1 της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά προϊόντα)

♦

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος

♦
♦

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για ίδια
χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)

♦
♦

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής
προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

♦

99

Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται στους
πίνακες 1 και 2.
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4.2

Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου Natura 2000

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας, στους
οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως αλπικές,
θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα, υγρότοποι, παράκτιες
ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι σχετικές δραστηριότητες
εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων
που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου Natura 2000
παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της
αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν Τεχνικό
Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το ∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός
Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000, (Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός
Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των
συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων καθώς και την
αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και επαναλήψεων, σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους
δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από
διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
Οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς διαχείρισης,
µελέτες,

επιχειρησιακά

σχέδια

κλπ)

καθώς

και

στην

υλοποίηση

πιλοτικών

έργων,

θα

χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ.
Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της παροχής
στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών
µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ
Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, δράσεις για την
αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον
Πίνακα 3-2, που ακολουθεί:
Πίνακας 3-2: Κατηγοριοποίηση / ∆ιαχωρισµός ∆ραστηριοτήτων ΝΑΤURΑ 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000
∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής
Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον
προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

+
+
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων διαχείρισης

+

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση, Σύνδεσµοι
µε Γαιοκτήµονες
Εκπόνηση και Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης
Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης ή άλλων οργανωτικών σχηµάτων
διαχείρισης

ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

+
+
+

Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση Περιοχών +
Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

+

Πίνακας 3-3: Κατηγοριοποίηση / ∆ιαχωρισµός ∆ραστηριοτήτων (συνέχεια) ΝΑΤURΑ 2000
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∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά Είδη

+

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών

+

Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός ορεινών

+

Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία 2000/60

+

Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)

+

Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών

+

Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

+

Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών

+

Ενισχύσεις Natura (δάση)

+

∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

+

Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης

+

Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)

+

∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+

∆ιαχείριση Προστασίας – Είδη, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και

+

δασοπεριβαλλοντικών µέτρων

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών και απώλεια εσόδων από αγροτικές

+

δραστηριότητες
Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Εθνικής και
Περιφερειακής εµβέλειας

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού Τοπικής εµβέλειας
Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς
∆ιαχείρισης
Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και την
εκτίµηση περιοχών Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για δικαιώµατα
ανάπτυξης

+
+

+

+
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Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών

+

µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση (αγροτική οδοποιία)

+
+

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου, δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το συντονισµό
των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας αναµένεται ότι όχι µόνο θα
διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην µέγιστη συνέργεια και
συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου)
χρηµατοδότησης.
4.3
Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας
Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η προστασία
του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και
του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το σύνολο των δράσεων που προβλέπονται
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
Ειδικότερα, οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του ΕΤΑ και
περιλαµβάνουν:
¾

Μεθόδους υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το θετικό
αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα υδατοκαλλιέργειας.

¾

Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του
οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.

¾

Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της
γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των παραδοσιακών
χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

¾

Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς, που
προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000, σύµφωνα µε την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ.

¾

Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.

¾

∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών εξόδων.

¾

Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της ελκυστικότητάς
τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και προστασία και βελτίωση της
φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.

¾

Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους φορείς
διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), (Νόµος 2742/1999 &
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αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται στήριξη προκειµένου να υλοποιούν
ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για
παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση
περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια σχετικών µελετών κλπ.
¾

Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη Μεσόγειο,
χορηγείται ενίσχυση, ιδίως για:
(i)

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν οι
βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Κανονισµού,

(ii)

τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση και
χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι οποίες θα
προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και

(iii)

την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα
18 και 19 του Κανονισµού.
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5.

Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που
αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
-

διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες

-

στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται
στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)

-

ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεµβάσεις από γεωργούς και µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σηµεία.
5.1

∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες - Επενδύσεις από γεωργούς

Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο, οι
ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνο
από το ΕΓΤΑΑ (σύµφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και
την επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες

•

Χώροι εστίασης και αναψυχής

•

Επισκέψιµα αγροκτήµατα

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου (π.χ.
εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι
γευσιγνωσίας κλπ.).

•

Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες

•

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

•

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση

•

Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των
όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας µε σκοπό
την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερµίας κλπ.).

Θα συγχρηµατοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον

αφορά

τις

επενδύσεις

από

γεωργούς

στον

τουρισµό,

αυτές

χρηµατοδοτούνται

αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 600.000 ευρώ.
Μεγαλύτερου

συνολικού

προϋπολογισµού

επενδύσεις

στον

τοµέα

του

τουρισµού,

θα

συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
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Επίσης, οι παρεµβάσεις από γεωργούς στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ. Μεγαλύτερου
συνολικού προϋπολογισµού επενδύσεις στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, θα
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς

5.2

Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς, όπως
ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και τουρισµού είναι οι
παρακάτω:
; Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και µειονεκτικές, κατά την έννοια
του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων,
η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηµατοδότηση από το
ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
; Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση και
τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 € (συνολικός
προϋπολογισµός). Οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε
αύξηση δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση) χρηµατοδοτούνται, για
τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού
προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της µεταποίησης,
εµπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3-4, ο οποίος αφορά στους
κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Πίνακας 3-4: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

100

153.3

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

158.2

Παραγωγή φρυγανιών, µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής

158.4

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

158.5

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων

158.6

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

158.9

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής µ.α.κ.

159.1

Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών

172

Υφαντήρια

175.1

Ταπητουργία

182.1

Κατασκευή ενδυµάτων εργασίας

192.0

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγµατοποιίας

100

Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
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Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

100

201.0

Πριόνισµα, πλάνισµα και εµποτισµός ξύλου

203.0

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµική

205.2

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

212.1

Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι.

241.4

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χηµικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

Πίνακας 3-5: Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
Κωδικός

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

ΣΤΑΚΟ∆
245.1

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης

246.3

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

261.3

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

262.1

Κατασκευή κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραµικών διακοσµητικών ειδών

262.5

Κατασκευή άλλων κεραµικών προϊόντων

286.1

Κατασκευή ειδών µαχαιροποιίας

286.2

Κατασκευή εργαλείων

293.9

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων

361.1

Κατασκευή καρεκλών και καθισµάτων

361.2

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα

361.3

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

361.4

Κατασκευή άλλων επίπλων

362.9

Κατασκευή κοσµηµάτων και συναφών ειδών

363.0

Κατασκευή µουσικών οργάνων

521.2

Παντοπωλεία

522.5

Λιανικό εµπόριο οινοπνευµατωδών και λοιπών ποτών

525.5

Λιανικό εµπόριο αναµνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

528.1

Επισκευή υποδηµάτων κάθε είδους και άλλων δερµάτινων ειδών

923.1

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία και ερµηνεία

923.2

Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες

923.3

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

930.1

Πλύσιµο και στεγνό καθάρισµα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

930.2

∆ραστηριότητες κοµµωτηρίων, κουρείων

930.4

∆ραστηριότητες σχετικές µε τη φυσική ευεξία
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6.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο

του Προγράµµατος

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 20072013 (ΕΠΑΛ).
Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και των
αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά και µέσω του Ε.Π Αλιεία 20072013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των
Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Προσέγγιση
LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.
Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης, στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης
(bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον Άξονα
Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ, θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Ποιότητα
Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας» και Άξονας
Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε περιοχές, οι
οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ. Στις περιπτώσεις αυτές
η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια διαχωρισµού:
•

Προκειµένου για δηµόσια έργα, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά προτεραιότητα
στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών
Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες
περιοχές είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»

•

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα από
τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού του για
κάθε περιοχή παρέµβασης.
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7.

Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε βάση την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των σχετικών προκηρύξεων) ισχύει
για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση
εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό
συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική διαδικασία, η
οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον 7 ετών, τα κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να
συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα
58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ)
ορίζονται η διαχειριστική αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι
ενδιάµεσοι φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή
συντονισµού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη
των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζεται µε την ειδική υπηρεσία συντονισµού
και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για
θέµατα που άπτονται του ΕΚΤ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων
και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται µε νόµο και
όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις. Οι αρµοδιότητες διαχείρισης,
πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται µέσω διακριτών υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλίζεται η
απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων µεταξύ των αρχών αυτών.
Η εθνική αρχή συντονισµού, η ειδική υπηρεσία συντονισµού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ και
οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο τη στενή συνεργασία, την άµεση
ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην διαχείριση
και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των
ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ για θέµατα
που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές σε
συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία. Η διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη έναντι
της Επιτροπής για θέµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013
Η εθνική αρχή συντονισµού 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. Στο πλαίσιο αυτό η
εθνική αρχή συντονισµού:
(i)

παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές πολιτικές και τις
πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ii)

έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την κοινοποίησή
του στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Καν. (ΕΚ) 1828/06, συνοδευόµενο από τη
γνώµη συµµόρφωσης του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της
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αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη
των στόχων του,
(iii)

συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την εξειδίκευση των ΕΠ, την
αξιολόγηση, τις επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,

(iv)

παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και τη διάσκεψη των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων τους,

(v)

συνεργάζεται µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, την αρχή πιστοποίησης, την αρχή
ελέγχου και τον αρµόδιο για τη λειτουργία του ΟΠΣ φορέα, προκειµένου το Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό

Σύστηµα

(ΟΠΣ)

να

ανταποκρίνεται

στις

απαιτήσεις

διαχείρισης,

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της
Επιτροπής,
(vi)

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που συνδέονται µε την
παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47 και 48 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3 του παρόντος, επεξεργάζεται τα πορίσµατα των
αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε την αναθεώρηση
των ΕΠ,

(vii)

ενηµερώνει τις διαχειριστικές αρχές σχετικά µε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, παρακολουθεί
και ενηµερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών για τη διασφάλιση της
συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την
τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του
περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και
γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής
καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του
γενετήσιου προσανατολισµού και εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή τη λήψη των
κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών,

(viii)

διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού αποθεµατικού
απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(ix)

διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την παρακολούθηση και τήρηση του
πλαισίου αυτού,

(x)

συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής
που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
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(xi)

παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 15 του Κανονισµού,

(xii)

µεριµνά για το συντονισµό του ΕΣΠΑ µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ
που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του ΕΠΜ, προκειµένου να
συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29
παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xiii)

συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται στις
παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή
όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως ορίζονται στον Κανονισµό, των
προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή
όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης,

(xiv)

διασφαλίζει από κοινού µε τις διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
και του ΕΠ Αλιείας, το συντονισµό µεταξύ της συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,

(xv)

έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)

(xvi)

µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής της παρ.
1.2.6 για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων
κρατικών ενισχύσεων και για την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,

(xvii)

διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της
συνθήκης, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,

(xviii)

διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την επιλεξιµότητα
των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών και των
δικαιούχων,

(xix)

συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση καλών
πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,

(xx)

οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών, καθώς
και των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού, µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και
την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,
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(xxi)

υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών
παρακολούθησης των ΕΠ

(xxii)

µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής των κωδικών παρέµβασης που
συνδέονται µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (earmarking) σύµφωνα µε το άρθρο 9.3 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xxiii)

παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών που σχετίζονται µε τους πόλους ανάπτυξης,
όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΕΣΠΑ και τα ΕΠ 2007-2013.

Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού και της καθοδήγησης των διαχειριστικών
αρχών των ΕΠ του ΕΣΠΑ και δεν τις υποκαθιστά στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω ειδικών υπηρεσιών που
υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και
∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
1.2 Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού, η οποία συντονίζει το σύνολο των διαχειριστικών αρχών για
θέµατα εφαρµογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ του ΕΣΠΑ, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 1.1,
προσδιορίζονται µηχανισµοί συντονισµού των δράσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, µε στόχο τη
διασφάλιση της συνάφειας των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τις εθνικές πολιτικές κάθε τοµέα,
καθώς και µεταξύ των παρεµβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕAT, της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάµενων
χρηµατοδοτικών µέσων.
Για το σκοπό αυτό οι µηχανισµοί συντονισµού:
(i)

Καθορίζουν, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, προτεραιότητες και παρέχουν
κατευθύνσεις για την υλοποίηση των εθνικών τοµεακών πολιτικών,

(ii)

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού για την
ενσωµάτωση στα ΕΠ των κατευθύνσεων άσκησης πολιτικής στο τοµέα αρµοδιότητάς τους,

(iii)

παρακολουθούν την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων και τη συµβολή τους στην
επίτευξη των τεθέντων στόχων,

(iv)

προβαίνουν στις απαιτούµενες προτάσεις αναθεώρησης των κατευθύνσεων εφόσον
απαιτείται.

1.2.1 Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική
Υπηρεσία

Συντονισµού

και

Παρακολούθησης

∆ράσεων

ΕΚΤ

(ΕΥΣΕΚΤ)

του

Υπουργείου

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις
αρµόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
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(i)

Ασκεί καθήκοντα συντονισµού και παρακολούθησης των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται
από το ΕΚΤ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες τής υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

(ii)

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα που
σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την προώθηση της
ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις άλλων πολιτικών
(εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της Ε.Ε. Παρακολουθεί την
εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό
τους.

(iii)

Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση
και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής
εισόδου).

(iv)

Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση δράσεων
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε την εθνική
αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια Υπουργεία,
προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου. Στο πλαίσιο αυτό,
εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.

(v)

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές δεσµεύσεις των
επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προβληµάτων και σε
συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις
οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης
αποδέσµευσης ν+3/ν+2.

(vi)

Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου ΕΚΤ
που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) σε όλα τα
εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την επίτευξη συνεργιών.

(vii)

Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των δεικτών
και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ στο επίπεδο του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τους συναρµόδιους
φορείς. Μεριµνά για τη συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της
Κοινωνικής Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.

(viii)

Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις που
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο ΕΣΠΑ και
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.

(ix)

Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων, που πραγµατοποιούνται
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µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού
1083/2006.
(x)

Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013 σε ό,τι
αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του
ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.

(xi)

Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας για την
προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην Ελλάδα, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ των ΕΠ, καθώς και τη
συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του ΕΣΠΑ. Συνεργάζεται προς τούτο
κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν. ∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή
συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που
αφορούν σε δράσεις επικοινωνίας για το ΕΚΤ.

(xii)

Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την
υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την εκπόνηση µελετών,
ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε ζητήµατα ανθρώπινων πόρων
για την εκτέλεση του έργου της.

Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων της ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζεται η επαρκής
στελέχωσή της. Επίσης, στις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών ΕΠ, καθώς και των ΕΠ τα οποία
θα υλοποιήσουν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ορίζονται
στέλεχος /στελέχη µε αποκλειστικό καθήκον τη διαχείριση πράξεων ΕΚΤ και τη συνεργασία τους µε
την ΕΥΣΕΚΤ και µε τις διαχειριστικές αρχές των αρµοδίων υπουργείων για θέµατα που άπτονται των
αρµοδιοτήτων τους.
Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical mainstreaming)
θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της ειδικής υπηρεσίας
διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός
θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα
παρέχει

την

απαραίτητη

τεχνογνωσία

προς

την

κατεύθυνση

αυτή

µε

ενδεδειγµένες

εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή
των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», προωθείται
ο µετασχηµατισµός

της ανώνυµης µη κερδοσκοπικής εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα

«Κοινωνία της Πληροφορίας» σε «∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.», µε κύριο αντικείµενο τον
περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας των δηµόσιων
οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και την ανασυγκρότησή τους.
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Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του άξονα «Συστηµικές Προτεραιότητες» του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», συνιστάται στο Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας, στη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων, αρµόδια δοµή για το
σχεδιασµό, την οργάνωση και την παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολόγησης των δράσεων του
εν λόγω άξονα.
1.2.2 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής Υπηρεσίας στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα παρακολουθεί σε συνεργασία
µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα
από

την

πηγή

χρηµατοδότησής

τους,

ώστε

να

διασφαλιστεί

η

αναγκαία

συνέργια

και

συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον θα συνεργάζεται
µε την εθνική αρχή συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής
πολιτικής στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού δικτύου
(Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις συναρµόδιες Κεντρικές & Περιφερειακές
Αρχές, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων
περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες
υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των
Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης
των ΕΠ και θα υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια
διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Στην ειδική αυτή υπηρεσία υποβάλλονται επίσης οι εκθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική
απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. και αφορούν
στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του Ε.Π.
1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω:
(α)

∆ιυπουργικού Οργάνου, όπως αυτό θα οριστεί από κοινή υπουργική απόφαση των
εµπλεκόµενων εθνικών αρχών και υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις
αναγκαίες παρεµβάσεις στα τοµεακά και περιφερειακά ΕΠ και τις προτεραιότητες του συνόλου
των έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε να διασφαλιστεί
η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων,

(β) ειδικής δοµής που θα οριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη
της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» της προγραµµατικής περιόδου
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2000 – 2006. Η δοµή αυτή θα υποστηρίζει αφενός το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης
της στρατηγικής και θα συντονίζει αφετέρου την εφαρµογή των δράσεων του τοµέα υγείας –
κοινωνικής αλληλεγγύης που θα υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του
συντονισµού θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των
παρεµβάσεων των ΕΠ µε την σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής συντονισµού και των
εµπλεκόµενων συναρµόδιων αρχών.
Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής δοµής θα αναληφθούν επίσης καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα
διαχείρισης, ο οποίος θα οριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υποκεφάλαιο 1.4.
1.2.4 Συντονισµός δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης
Ο συντονισµός των δράσεων ΕΤΠΑ στον τοµέα της εκπαίδευσης θα διασφαλιστεί από την αντίστοιχη
µονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία θα αναλάβει
και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων ΕΤΠΑ του τοµέα της εκπαίδευσης που
υλοποιούνται από τα περιφερειακά ΕΠ του ΕΣΠΑ και από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».
1.2.5 Συντονισµός των ΕΠ «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Για το συντονισµό της εφαρµογής των ΕΠ: «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του
ΕΣΠΑ 2007-2013, συνιστάται διυπουργική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας
Εσωτερικών και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο προϊστάµενος της εθνικής αρχής
συντονισµού και οι προϊστάµενοι των οικείων ειδικών υπηρεσιών. Αποστολή της επιτροπής είναι ο
συντονισµός των δύο ΕΠ στον προγραµµατισµό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρµογή
των αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η συγκρότηση
και οι ειδικότερες αρµοδιότητες της επιτροπής.
1.2.6

Συντονισµός

συγχρηµατοδοτούµενων

δράσεων

κρατικών

ενισχύσεων,

µέσων

χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων
κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων και την
αποφυγή της διπλής χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα
ή από άλλη προγραµµατική περίοδο, συνιστάται επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της
εθνικής

αρχής

συντονισµού,

της

διαχειριστικής

αρχής

του

ΕΠ

«Ανταγωνιστικότητα

και

Επιχειρηµατικότητα», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της οργάνωσης
και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο
44 του Κανονισµού.
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Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων
που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που προωθούνται µε
συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή άλλων επενδύσεων µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την ανωτέρω
επιτροπή και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.
1.2.7 Συντονισµός και προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας
Ο συντονισµός των δράσεων και παρεµβάσεων Έρευνας και Τεχνολογίας ασκείται µέσω της Γενικής
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία αποτελεί τον αρµόδιο φορέα για τη χάραξη και άσκηση
πολιτικής στους τοµείς αυτούς.
1.2.8 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική υπηρεσία του
ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο Πολιτισµού, η
οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του τοµέα πολιτισµού
που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
1.2.9 Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης
του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας (ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες
εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων
δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί σε
επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και γ)
επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο εφαρµογής τους,
θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ τηρούν τις
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων. Σε ετήσια βάση,
συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των
κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει την πρόοδο
και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει ενδεχόµενη ανάγκη αναθεώρησης των
κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις προτεραιότητες
(κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και εισηγείται µέτρα στην Ετήσια
∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
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1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Ως διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας –
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε το άρθρο 59, παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Καν. (EK)
1083/06,

ορίζεται

Ειδική

Υπηρεσία

η

οποία

υπάγεται

στη

Γενική

∆/νση

Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών.
H διαχειριστική αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Καν. (EK) 1083/06, είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
(i)

συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης
της ενότητας 1.4 του παρόντος κεφαλαίου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για το ΕΠ. Στο
πλαίσιο αυτό:
¾

µεριµνά

για

την

ύπαρξη

και

πλήρη

εφαρµογή

συστήµατος

αναφοράς

και

παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ενδιάµεσους
φορείς διαχείρισης,
¾

παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα δεδοµένα και
έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης,

¾

παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήµατός της, τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ) 1828/06 εντός δεκαπέντε εργάσιµων
ηµερών από την παραλαβή του αιτήµατος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συµφωνηµένης
περιόδου, µε σκοπό τον έλεγχο εγγράφων και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

(ii)

διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3) του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισµού.
Στο πλαίσιο αυτό:
¾

προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του
παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, µεριµνώντας
ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες και κατευθύνσεις της
εθνικής αρχής συντονισµού

¾

κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού, και στην
ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας
ευελιξίας του 10% (ή 15%), στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,

¾

εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων, µε
βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,

¾

συνεργάζεται µε τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης του υποκεφαλαίου 1.4. για την
αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους
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(iii)

διασφαλίζει ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις
διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και
συντονίζει πριν από κάθε αίτηµα πληρωµής την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται στην αρχή πιστοποίησης,

(iv)

συντονίζει την εξειδίκευση των περιφερειακών ΕΠ και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής
τους συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+3/ν+2. Στο πλαίσιο αυτό:
¾

παρέχει κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του ΕΠ,

¾

συντάσσει περιοδικές αναφορές για την πορεία εφαρµογής του ΕΠ,

¾

παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης του προγράµµατος τις οποίες
συνθέτει, επεξεργάζεται και τις υποβάλλει στην οικεία επιτροπή παρακολούθησης,

(v)

συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του
υποκεφαλαίου 1.4 που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραµµάτων και µετά
την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή,

(vi)

διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορίζονται
στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί το επικοινωνιακό σχέδιο
του ΕΠ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών
δηµοσιότητας και πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού σε
συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης
της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%), ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης
του ΕΠ και την Επιτροπή και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά του σύµφωνα µε το άρθρο 4
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

1.4 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων ορίζονται οι ακόλουθοι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 2
παράγραφος 6 και το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006:
1.4.1 Ειδικές Υπηρεσίες Περιφερειών
(α)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

(β)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

(γ)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται:
οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο

¾

συνολικός προϋπολογισµός αυτών
οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.

¾

Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει σύµφωνα µε το
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο, τις ακόλουθες αρµοδιότητες διαχείρισης:
(i)

επιλέγει τις προς χρηµατοδότηση πράξεις σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ
και διασφαλίζει τη συµµόρφωση των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε τους ισχύοντες
κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους,
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας:
•

Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε:
−

τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,

−

τα τυποποιηµένα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης,

−

τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των σχετικών
χρονικών περιόδων,

−

τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων,

−

τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το ΕΠ,

−

τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων, οι
δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.

•

Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων µε βάση τα κριτήρια ένταξης που
εγκρίνονται από την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ. Οι προτάσεις που δεν έχουν
αξιολογηθεί ή δεν έχουν λάβει θετική αξιολόγηση δεν δύνανται να ενταχθούν στο ΕΠ. Ως
οµάδες κριτηρίων δύναται να χρησιµοποιεί τη σκοπιµότητα της πράξης, τη συµβατότητα
της πράξης µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συµβολή της πράξης στους στόχους
του ΕΠ, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο της διενεργούµενης πρόσκλησης,
την πληρότητα και την ωριµότητα της πράξης. Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των
δικαιούχων εξαιρουµένων αυτών που λαµβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και
88 της συνθήκης σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii) του
υποκεφαλαίου 1.1, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις περιπτώσεις
πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο ΕΠ έχουν αναληφθεί
νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία
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έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από
αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που
εφαρµόζονται για το ΕΠ.
•

Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. (5.000.000)
ευρώ στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσει γνώµη εντός δέκα πέντε
ηµερών. Οι συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ προτεινόµενες προς ένταξη πράξεις,
γνωστοποιούνται στην ΕΥΣΕΚΤ για διατύπωση γνώµης, όταν είναι προϋπολογισµού άνω
των δύο εκατ. (2.000.000) ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται µε ευθύνη του ενδιάµεσου
φορέα διαχείρισης µετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα
προϋπολογισµού άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στον τοµέα του
περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η
απόφαση ένταξης εκδίδεται µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών.

•

Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει γραπτώς τον δικαιούχο για
όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει. Ενηµερώνει επίσης γραπτώς µε επαρκή
αιτιολόγηση τους φορείς των οποίων οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η βελτίωση τους σε µεταγενέστερη υποβολή τους.

•

Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά τη
διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών ή εντός
δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών σε περιπτώσεις συµβάσεων άνω των είκοσι πέντε
εκατοµµυρίων ευρώ η οποία και αποτελεί όρο για τη χρηµατοδότηση της πράξης.

•

Συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του προγράµµατος, την εθνική αρχή συντονισµού,
την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές
κάθε πληροφορία που ζητείται.

(ii)

επαληθεύει την παράδοση των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την
πραγµατοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς
και της συµµόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων.
Ειδικότερα διενεργεί:
(α)

διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:


η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,



τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,
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οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,



η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο



τηρήθηκαν

οι

κατάλληλες

διαδικασίες

για

την

αποφυγή

διπλής

χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.
Το αργότερο κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης επιβεβαιώνει την εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων που
ενδεχοµένως έχει θέσει κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων
συµβάσεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης παρακολουθεί τη συµµόρφωση της
σύµβασης µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησής
της.
(β)

επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι
πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες
υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των
κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών
που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονοµική πρόοδο της
πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται
προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται (από τον ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης) για τον τύπο των σχετικών
δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο
δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε.
Σε ότι αφορά στα δηµόσια έργα ο έλεγχος που διενεργείται από τον Ειδικό Σύµβουλο
Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) µπορεί να αντικαταστήσει επιτόπιες επαληθεύσεις του
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης και συνυπολογίζεται σε ότι αφορά στην εκτίµηση του
δείγµατος.

•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε επαλήθευση
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων καταχωρούνται στο
ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση
ενισχύσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων.
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•

Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και
δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα
διαφορετική από τη µονάδα που είναι αρµόδια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε
να διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.

Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες καλύπτουν κατάλληλα τις
διοικητικές, δηµοσιονοµικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των υλοποιούµενων πράξεων.
Ειδικότερα διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών
που υποβάλλεται από τους δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα
έγγραφα, ότι:


η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,



τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,



οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,



η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο



τηρήθηκαν

οι

κατάλληλες

διαδικασίες

για

την

αποφυγή

διπλής

χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο.
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικές επαληθεύσεις βάσει µεθόδου δειγµατοληψίας.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, ο
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζει τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται
προς επαλήθευση. Ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης καθορίζει το µέγεθος του
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων. Ο ενδιάµεσος
φορέας διαχείρισης επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε ετήσια βάση
σύµφωνα µε τους κανόνες του Σ∆Ε.
•

Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων, όπου για κάθε επαλήθευση
αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η ηµεροµηνία και τα
αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν στις περιπτώσεις
ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων επαληθεύσεων κοινοποιούνται στο
δικαιούχο και στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

(iii)

διασφαλίζει τη συλλογή, καταχώρηση και αποθήκευση στο ΟΠΣ λογιστικών εγγραφών για
κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των
δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την
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παρακολούθηση,

τις

επαληθεύσεις,

τους

ελέγχους

και

την

αξιολόγηση,

συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτηµα III του Καν. (ΕΚ)
1828/2006. Μεριµνά για την πληρότητα και επάρκεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο
ΟΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό κάθε ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

Συλλέγει µέσω περιοδικών αναφορών βάσει τυποποιηµένων εντύπων και τηρεί στο ΟΠΣ
και στο φάκελο της πράξης, λογιστικές εγγραφές για κάθε πράξη, καθώς και δεδοµένα
υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση,
τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις πράξεων κρατικών
ενισχύσεων τα δεδοµένα υλοποίησης που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τις
επαληθεύσεις τηρούνται σε αρχεία.

•

Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή όλων των
δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους και την αξιολόγηση των
δράσεων,

•

Έχει την ευθύνη της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται στο
ΟΠΣ.

•

∆ιασφαλίζει την πρόσβαση της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου στα εν λόγω
στοιχεία.

(iv)

διασφαλίζει 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,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
•

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο λογιστικό
σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική
µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,

•

οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην τήρηση του
Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν κατάλληλη λογιστική
κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως αυτή θα οριστεί από τη
διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,

(v)

συνεργάζεται µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
προβλέπονται στο υποκεφάλαιο 4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της
προγραµµατικής περιόδου,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :
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•

οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την διεξαγωγή
των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων πληροφοριών που
παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,

•

λαµβάνει

τα

κατάλληλα

µέτρα

για

την

αξιοποίηση

των

συµπερασµάτων

των

αξιολογήσεων,
•

εισηγείται στη διαχειριστική αρχή πρόταση προς την οικεία επιτροπή παρακολούθησης για
τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση
αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού,

(vi)

καθορίζει διαδικασίες σύµφωνα µε τους κανόνες του συστήµατος διαχείρισης & ελέγχου για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς
ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου. Οι διαδικασίες
αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
•

τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) στο
κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης, δικαιούχος) για
την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 15 του Καν.
(ΕΚ) 1828/2006,

•

στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά συστήµατα
τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους εθνικούς κανόνες και είναι
αξιόπιστα,

•

όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν
τις κρατικές ενισχύσεις,

•

ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που σχετίζονται µε
την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και αντίγραφα ή αποσπάσµατα
αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα της διαχειριστικής αρχής, του
ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής εκπροσώπων,

•

τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται για την
εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που βρίσκονται οι έδρες των
φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και τηρούνται στο ΟΠΣ.

(vii)

παρέχει στην αρχή πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες
και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε κάθε δαπάνη για σκοπούς
πιστοποίησης,
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης :
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•

µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για την
πιστοποίηση των δαπανών,

•

συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί οποιοδήποτε
θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών,

(viii)

υποστηρίζει τις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της µε τα
απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας
υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του.
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης
•

µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την
παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του ΕΠ από
την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν,

•

µεριµνά για την οργάνωση και προετοιµασία της επιτροπής παρακολούθησης στην οποία
προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας,

•
(ix)

µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης,

συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή του ΕΠ την ετήσια και τελική έκθεση
εκτέλεσης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας της οικείας Περιφέρειας σχετικά µε την
υλοποίηση, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,

(x)

διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας που ορίζονται
στο άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Στο πλαίσιο αυτό ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,

•

ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν στο
πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων
αυτών,

(xi)

υποβάλλει στην Επιτροπή, τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου να αξιολογήσει τα µεγάλα
έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ)
1828/2006,

(xii)

παρακολουθεί την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των αξόνων
προτεραιότητας του ΕΠ, συµπεριλαµβανοµένου του κανόνα ν+2/ν+3,

(xiii)

συντάσσει και υποβάλλει στη διαχειριστική αρχή προτάσεις για αναθεώρηση σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού,
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(xiv)

παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και ενηµερώνει
σχετικά τη διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ και την αρχή πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των
οποίων τα έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων,

(xv)

συµµετέχει στην από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ,
ενηµερώνει την επιτροπή παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και παρακολουθεί τη
συνέχεια που δίδεται στα σχόλιά της,

(xvi)

προβαίνει σε ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η
οποία επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου,

(xvii)

εισηγείται στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί.

(xviii)

µεριµνά για την εφαρµογή και εξειδίκευση των οριζόµενων στην κοινή υπουργική απόφαση
έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ στο πλαίσιο της
υλοποίησης του ΕΠ.

(xix)

δεσµεύεται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την υποστήριξη καινοτόµων δράσεων
διασυνοριακού / διακρατικού χαρακτήρα που είναι αποτέλεσµα των δικτύων – στην
περίπτωση που Περιφέρειες στην περιοχή του προγράµµατος εµπλέκονται στην πρωτοβουλία
«Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή» - στο βαθµό που οι δράσεις αυτές συνάδουν µε τη
στοχοθεσία του προγράµµατος και τηρώντας τις διατάξεις εφαρµογής του.

1.4.2 Υπηρεσίες Υπουργείων
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ορίζεται
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται µέσω του
επενδυτικού νόµου, αρµοδιότητάς της.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού
προσδιορίζονται:
¾

οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών.

¾

οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.

Ο ανωτέρω ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες διαχείρισης (i), (ii), (iii), (iv),
(vi), (vii), (x), (xiii), (xv), (xvi) και (xvii) όπως έχουν οριστεί στην ενότητα 1.4.1. του παρόντος
κεφαλαίου.
1.4.3 Άλλοι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού,
µετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής, δύναται να ορίζονται άλλοι ενδιάµεσοι φορείς
διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής
του ΕΠ, ενεργώντας σε σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
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(α)

ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ

(β)

οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο αντίστοιχος
προϋπολογισµός αυτών

(γ)

οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση ανάλογα µε το
είδος των δράσεων

(δ)

οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής

(ε)

το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.

Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων
που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώµατος
που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.
Ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων δύναται να οριστούν µέσω σύναψης
σύµβασης παραχώρησης υπηρεσιών του άρθρου 14 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) όλα τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον µετά από σχετική πρόσκληση του αρµόδιου
Υπουργού.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από ανοικτή ή κλειστή
διαγωνιστική διαδικασία. Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική
διαδικασία απαιτείται σύναψη σύµβασης ανάθεσης. Η σύµβαση ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της
οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης.
Ενδεχόµενες αλλαγές στο κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και
του ορισµού νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του
ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
1.4.4 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού,
η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες διαχείρισης και
υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και 43 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
(α)

τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση

(β)

τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

(γ)

τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή αυτή

(δ)

οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής αρχής,
συµπεριλαµβανοµένων

των

διευθετήσεων

για

την

ανάκτηση

αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών
(ε)

τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη διοικητική
και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή εκπροσωπείται στην ή στις
περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
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Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του Καν. (ΕΚ)
1828/2006.
1.5 Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων
πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή πιστοποίησης εκτελεί
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και αιτήσεις
πληρωµών στην Επιτροπή σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος X του Καν. (ΕΚ)
1828/06 και κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

(ii)

πιστοποιεί ότι:
•

η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων
και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,

•

οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς
κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για χρηµατοδότηση σύµφωνα
µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς
και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που παρουσιάζουν
προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και ενηµερώνει γραπτώς τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τα ποσά αυτά. Για την προσωρινή εξαίρεση πληρωµών
από την πιστοποίηση της Αρχής Πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη και αξιολογείται η
ενδεχόµενη δηµοσιονοµική επίπτωση ή το εύρος του κινδύνου για τις κοινοτικές
χρηµατοδοτήσεις που συνεπάγονται τα παρακάτω:
i.

τα ευρήµατα των επιθεωρήσεων για το επίπεδο λειτουργίας της διαχειριστικής
αρχής ή/και των ενδιάµεσων φορέων που λειτουργούν εξ΄ ονόµατος ή για
λογαριασµό της,

ii.

τα αποτελέσµατα των διοικητικών ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης,

iii.

τα ευρήµατα των ελέγχων της Αρχής Ελέγχου,

iv.

τα ευρήµατα των επιτόπου επαληθεύσεων της διαχειριστικής αρχής,

v.

τα ευρήµατα από ελέγχους ποιότητας του ΕΣΠΕΛ,

vi.

τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

vii.

τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων,
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),
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viii.

κάθε άλλη τεκµηριωµένη πληροφορία που έρχεται σε γνώση της Αρχής
Πιστοποίησης. (καταγγελίες, δηµοσιεύσεις κλπ),

-

να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές, τους ενδιάµεσους
φορείς και στους δικαιούχους,

(iii)

διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν, τα διαθέσιµα στο ΟΠΣ και
στο φάκελο πράξης στοιχεία και λογιστικές εγγραφές και τις επαληθεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών,

(iv)

συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,

(v)

τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται στην
Επιτροπή,

(vi)

τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που αποσύρονται
µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια πράξη. Τα ανακτηθέντα
ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το
κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών.

(vii)

υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών
σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

(viii)

αποστέλλει στην Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους αρχής γενοµένης από το 2008,
δήλωση, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρ. ΧΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/06, στην οποία
αναφέρονται, για κάθε άξονα προτεραιότητας των ΕΠ, τα εξής:
•

Τα ποσά τα οποία αποσύρθηκαν από δηλώσεις δαπανών που υποβλήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος µετά την ακύρωση του συνόλου ή µέρους της δηµόσιας συνεισφοράς
για µια πράξη,

•

Τα ανακτηθέντα ποσά που αφαιρέθηκαν από αυτές τις δηλώσεις δαπανών,

•

∆ήλωση των ποσών που πρέπει να ανακτηθούν στις 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου
έτους, ταξινοµηµένων κατά το έτος έκδοσης των ενταλµάτων είσπραξης,

(ix)

αποστέλλει στην Επιτροπή την κατάσταση δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 88 του Καν.
(ΕΚ) 1083/06, µε βάση το υπόδειγµα του Παρ. XIV του Καν. (ΕΚ) 1828/06, προκειµένου να
προβεί στο µερικό κλείσιµο ενός ΕΠ,

(x)

συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των κανόνων
λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες χρησιµοποιεί
κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ 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
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του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται σε αρχή πιστοποίησης.
1.6 Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)

∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,

(ii)

∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για την
επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό διαµορφώνει
µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006,

(iii)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική ελέγχου,
η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο ελέγχου που θα
χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, τη µέθοδο
δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό προγραµµατισµό των
ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των κυριότερων φορέων καθώς και η
οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός επιχειρησιακά
προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική ελέγχου.

(iv)

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην Επιτροπή:
•

ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων (συστηµάτων
και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο δωδεκάµηνο που λήγει στις
30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και
αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου
2008 το αργότερο, καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου
2008. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου
2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση
κλεισίµατος,

•

γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της και
άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργεί
ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι καταστάσεις δαπανών που
υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι
νόµιµες και κανονικές,

•

δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88, παρ.2,
σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών δαπανών.
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(v)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση κλεισίµατος του
προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωµής του τελικού
υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών που
καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία υποστηρίζεται από τελική έκθεση
ελέγχου,

(vi)

Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες
αποτέλεσαν

αντικείµενο

διοικητικών

και

δικαστικών

προσφυγών

σύµφωνα

µε

τα

προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργο του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά
πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και
τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου
(Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.
1.6.1 Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου,
συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής (ΓΛΚ) οι ∆ιευθύνσεις:
(i)

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και έργων που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταµείο
Συνοχής, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ταµείο Συνοχής,

(ii)

∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού

και

Ελέγχων

Προγραµµάτων

και

έργων

που

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία, αρµόδια για τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια ελέγχων Προγραµµάτων και
έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας και επιχειρησιακών προγραµµάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία,
(iii)

∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, αρµόδια για την ανάπτυξη µεθοδολογίας
επιλογής δείγµατος, την διαχείριση της έκθεσης ελέγχου, την παροχή γνωµοδοτήσεων, την
παρακολούθηση των προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων, καθώς και για την αξιολόγηση των
ελέγχων και τη δήλωση κλεισίµατος ΕΠ.
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Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που καθορίζονται
από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει επίσης ποσοτική αξιολόγηση
όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους
φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο
φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που τηρούνται
από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α)

η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη λειτουργικότητα και
τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·

(β)

οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·

(γ)

οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους
εθνικούς κανόνες

(δ)

η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80 του
Κανονισµού.

Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης

Προγραµµατισµού

και

Ελέγχων.

Επίσης

διενεργούνται

έκτακτοι

έλεγχοι

εκτός

προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης
και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο πλαίσιο του ΕΠ, η
Επιτροπή

∆ηµοσιονοµικού

συµπεριλαµβανοµένων

Ελέγχου

πρόσθετων

εξασφαλίζει

ελέγχων

όπου

τη

διενέργεια

κρίνεται

περαιτέρω

απαραίτητο,

εξέτασης,

προκειµένου

να

προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.
1.6.2 Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των τριών
∆ιευθύνσεων της παραγράφου 1.6.1 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να συνεπικουρούνται στο έργο
τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και
Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε απόφαση του
προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σχετική µε τους
διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου εµπειρογνωµόνων.
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Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται σε
ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή ελέγχου, η
αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική ανεξαρτησία από τις
διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.
1.7 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην οποία να αποτυπώνονται τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή
του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62 του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου είτε από
ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης και
ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από διαγωνισµό που θα γίνει µε
βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
1.8 Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή πιστοποίησης
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.5 του παρόντος. Η Επιτροπή
παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή πιστοποίησης,
ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την αιτηθείσα συµµετοχή της στην
Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή
πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
(i)

είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή

(ii)

ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,

(iii)

παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους και
µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία κράτηση

1.9 Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν δηµόσιες
επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
(φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
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Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που εκδίδονται από
τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και έγκριση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.
2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
2.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο
ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (Νόµος 3483/2006, άρθρο
20), 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.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές σχήµα
διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και
επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό, διαχειριστικό και
επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων
(ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που
υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια
διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι υπουργοί
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας &
∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει
επιπλέον ο υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω
της εθνικής αρχής συντονισµού.
2.2 Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών
προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται
από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών από τη
συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης των Προέδρων
των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών,.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της συµβολής κάθε
ΕΠ στους στόχους αυτούς.
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Ως µέλη συµµετέχουν
•

Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων
όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
και του ΕΠ Αλιεία

•

Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού και της ΕΥΣΕΚΤ

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ειδικών υπηρεσιών συντονισµού δράσεων (π.χ. Υπουργείο Πολιτισµού,
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλπ)

•

Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

•

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων

•

Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων

•

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της Εθνικής
Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)

•

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή.

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να προσκληθούν µη
µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά,
επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
•

Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή τους
στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει σχετική έκθεση
στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.

•

Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και διαµορφώνει
προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.

•

Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισµού
και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.

Η Ε∆ΙΠ δεν υποκαθιστά τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση επιτροπών
συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς τοµείς, στις οποίες
προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.

273

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων του ΕΚΤ
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ
αρµοδιότητας ΕΚΤ και των ΕΠ τα οποία υλοποιούν δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας
ευελιξίας του 10% (ή 15%) (Ε∆ΙΠΕΚΤ). Η Ε∆ΙΠΕΚΤ συνέρχεται ετησίως πριν από την Ε∆ΙΠ και έχει
συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού χαρακτήρα
στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση
των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η
επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των
αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η οποία
επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων
καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
2.3 Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος
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.
Στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων,
προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το
ΠΕΠ. Πρόεδρος της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ είναι ο γενικός
γραµµατέας της µικρότερης πληθυσµιακά Περιφέρειας. Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής
παρακολούθησης ορίζεται ο πρόεδρος της επόµενης συνεδρίασης.
Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
•

Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ

•

Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού

•

Εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης
της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%)

•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης

•

Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)

•

Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,

•

Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών
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•

Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες για
θέµατα

κρατικών

ενισχύσεων,

απασχόλησης,

περιβάλλοντος,

υγείας–

κοινωνικής

αλληλεγγύης, έρευνας και τεχνολογίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.
•

Εκπρόσωπος των Νοµαρχιών της κάθε Περιφέρειας που αφορά το ΠΕΠ

•

Εκπρόσωπος των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων κάθε Περιφέρειας που αφορά το
ΠΕΠ

•

Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων. Ενδεικτικά: Σύνδεσµος Ελληνικών
Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

Εθνική

Συνοµοσπονδία

Ελληνικού

Εµπορίου

(Ε.Σ.Ε.Ε.),

Γενική

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων

(Α.∆.Ε.∆.Υ.),

Συνοµοσπονδία

Ενώσεων

Γεωργικών

Συνεταιρισµών

(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) κλπ.
•

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).

•

Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.).

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή
ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα µέλη
π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά
θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις συνεδριάσεις δύναται επίσης να
συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας
πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονοµική Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται
στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των
δικτύων. Επίσης, στη περίπτωση εµπλοκής του ΠΕΠ στη πρωτοβουλία αυτή, θα προβλέπεται σχετικό
θέµα στη ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, για τη
συζήτηση σχετικών προτάσεων για το ΠΕΠ.
Την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης, του οποίου ο Γενικός Γραµµατέας ασκεί την προεδρία και ο οποίος επιφορτίζεται µε την
προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας
διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας στο
πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε συνεργασία µε τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής που
απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006. Ειδικότερα :
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•

εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων εντός έξι
µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών
σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού,

•

επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των ειδικών
στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,

•

εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας και τη συµβολή στους στόχους της στρατηγικής
της Λισσαβόνας και παρέχει κατευθύνσεις στην οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή
τους, καθώς και τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του
Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 3,

•

εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο
67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,

•

ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που αφορά το
οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή
µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού τµήµατός της,

•

προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του ΕΠ η οποία
ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση της
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής του,

•

εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου της
απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων,

•

προτείνει

στην ετήσια διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης

τροποποιήσεις που επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συµµετοχή των Ταµείων.

2.4 ∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ διενεργείται από
τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους
δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε
άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή µεθοδολογία
που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
«∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων ψηφιακής
σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
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Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την υλοποίηση του
προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας
και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του
ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα δεδοµένα που προκύπτουν
από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών και αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε την
υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα στο
οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα.
2.5 Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση υλοποίησης
του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της από την επιτροπή
παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση περιλαµβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και συντάσσεται σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην
ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται
στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ
εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
και την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΠΕΠ υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του
10% (ή 15%), για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.
2.6 Ετήσια εξέταση ΕΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της ετήσιας
έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την πρόοδο υλοποίησης
του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο έτος, τη χρηµατοοικονοµική
υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης
προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται
θέµατα λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια
έκθεση ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος, η
διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα σχόλια αυτά.
2.7 Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης
Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι που
προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις
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Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Αττική) και στις
Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο).
Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του Ταµείου
Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
•

των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ) και

•

των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα καλυφθούν από
όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο
Περιφερειών, ως εξής:
•

Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια που
περιλαµβάνουν.

•

Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και τους τρεις
τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή είσοδος) έχουν
διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας που επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από
τους τρεις τύπους Περιφερειών.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση των
σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1 Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που συνδράµουν την
πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την
υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή
επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική
νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.
Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από
εµπειρογνώµονες ή φορείς λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή
ελέγχου που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για την
πρόσβαση στα έγγραφα.
3.2 Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή όταν
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υποβάλλονται

προτάσεις

για

την

αναθεώρηση

των

προγραµµάτων

αυτών

(αξιολογήσεις

επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ του
στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν σχέδιο
αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που σκοπεύει να
πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ΕΠ
και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working Paper No 5: Evaluation
during the programming period: on going evaluation –An integrated management tool) διαµόρφωσε
ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013, όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός
των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της
«Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της
διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την εθνική αρχή
συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε την
ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της
χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%).
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν, κατά τη
διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που θα κριθεί αυτό
αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του
ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή
των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το
περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω
αξιολογήσεις δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή, την εθνική αρχή συντονισµού και την ΕΥΣΕΚΤ, εφόσον το
ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας
ευελιξίας του 10% (ή 15%).
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
3.3 Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί
ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα όπως η έκταση
χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του προγραµµατισµού των Ταµείων και
οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος
προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ
και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή και η εθνική αρχή
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συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας τα
απαραίτητα στοιχεία
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Πίνακας 4-1: Ενδεικτικός Προγραµµατισµός Αξιολογήσεων για την Περίοδο 2007 - 2013
ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(ΕΣΠΑ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των
ΕΠ στην
εφαρµογή του
εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ στο µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαίτηση
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006
για τη στρατηγική
υποβολή
εκθέσεων από τα
κράτη µέλη

Στα σηµεία α, β, γ και δ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

Συµβολή στην
υποβολή των
στρατηγικών
εκθέσεων του
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Με
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;

Λήψη
απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

2ο εξάµηνο
2007
2ο εξάµηνο
2009
2ο εξάµηνο
2012

1ο εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού,
Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

281

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΣΠΑ

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Σ
3. ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α&
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤ
Α
4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΠ στο µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΣΠΑ έως τώρα;
Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και
ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ;
Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της νέας
προγραµµατικής περιόδου ;

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ
Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου
και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει

Λήψη
απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική Τεχνική
Επιτροπή για την
Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις µε
αρχές διαχείρισης
ΕΠ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ο εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Λήψη
απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΠ

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του
κάθε ΕΠ
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5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
6. ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας ;

8. ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ
9. ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ
11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΗΠΕΙΡΟΥ
12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αξιολόγηση της
πορείας
εκτέλεσης του
ΕΠ πριν την
λήξη της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και
της
επιτευξιµότητας
των στόχων του
ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την
υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες
αποκλίσεις των πραγµατοποιήσεων
σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές
αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και
ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα
της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Υπάρχει
δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και
της στοχοθεσίας, ενόψει και της νέας
προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη
απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του ΕΠ

1ο εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή
διαχείρισης του
κάθε ΕΠ

Παρατήρηση : Στην περίπτωσηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που
τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική αρχή
για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση
απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή του
ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η εξειδίκευση
της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα
2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο
στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το
στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τον
ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα ή
τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης
αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας. Αναλόγως µε τις ανάγκες
του ΕΠ για πληροφόρηση και δηµοσιότητα δύναται να προβλεφθεί η ανάθεση σχετικών δράσεων σε
εξωτερικούς εξειδικευµένους σύµβουλους.
Κατά την έναρξη των ΕΠ η διαχειριστική αρχή επιλέγει να υλοποιήσει µια ενέργεια δηµοσιοποίησης
σύµφωνα µε τη φύση και τους στόχους του ΕΠ. Αναφέρονται ενδεικτικά: ηµερίδα, δηµοσιότητα στον
τύπο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ πραγµατοποιούνται ενέργειες πληροφόρησης

και

δηµοσιότητας εκ των οποίων µια σηµαντική ενέργεια ετησίως που θα επικοινωνεί τα επιτεύγµατα και
τα έργα του ΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται ηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις,
παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Τα ΕΠ
διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και άλλα µέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
∆ύναται να εµπλακεί στα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας ένας τουλάχιστον πολλαπλασιαστής
πληροφόρησης, αναλόγως µε το περιεχόµενο του ΕΠ ή τις Περιφέρειες που καλύπτει, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Άρθρο 5 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1828/06.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού και σε
συνεργασία µε την ΕΥΣΕΚΤ εφόσον το ΕΠ συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ ή υλοποιεί δράσεις τύπου
ΕΚΤ µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή 15%) και υποβάλλεται προς εξέταση στην
Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που συνδράµουν στο πλαίσιο της
πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές
αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
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Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη
χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1 του
κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τουλάχιστον ένα πρόσωπο επαφής υπεύθυνο για την πληροφόρηση και
την δηµοσιότητα βάσει του άρθρου 10 του Καν. (ΕΚ) 1828/06 και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των Ταµείων εγγράφονται στο Τµήµα
Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο τµήµα δαπανών
του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς χρηµατοδότησης του
Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική
και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να είναι
δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση του φορέα
χρηµατοδότησης
2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατοδότησης
3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και το
διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην
Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης
5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης προς το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται στο
δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης
Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο οποίος
µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους
αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας
επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το
λογαριασµό της πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου

µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή

µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου
προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης
επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου).
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Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε παρακρατείται,
ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το οποίο
θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την επαλήθευσή
τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ προκειµένου να
πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ,
θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα
ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργούµενους τόκους στη
διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα
ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή
πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της.
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6. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η διαχειριστική αρχή
του ΕΠ, θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή
(SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ
καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή
περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή
κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’
αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει δηµιουργηθεί
για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που αφορούν στις
αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν λόγω
Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή. Προς αυτή την
κατεύθυνση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναπτυχθεί σύστηµα συµβατό µε το ΟΠΣ για την εισαγωγή
της χρήσης ηλεκτρονικών µέσων στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 και µε την
ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αποτελεί την
έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του
προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης
δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
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7. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
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). Η διασφάλιση
της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν
ληφθεί 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.

(ii)

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 ΕΠ, 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 ΕΠ λαµβάνει υπόψη το βαθµό της
συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εµπειρία και ικανότητα
των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας µεταξύ
γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
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.
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8. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ
∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την
προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν
τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της
εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του
γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και
ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες
αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό πράξεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις
υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή
διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
(i)

Την ισόρροπη κατά το δυνστόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες
για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων
(Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)

(ii)

Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των ειδικότερων
δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη
δυνατότητα

πρόσβασης

στην

κοινοτική

συγχρηµατοδότηση.

Στα

µέτρα

αυτά

συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι
οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο
και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
(iii)

Την παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσµατικότητα
τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη
διάκρισης.

Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά την διαδικασία
επιλογής

πράξεων

για

συγχρηµατοδότηση.
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9. ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µόνο από ένα
Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο
µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των
Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της
κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ µπορεί
να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας κατά µέγιστο (ή
µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες τις Περιφέρειες
και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά στις Περιφέρειες
σταδιακής εισόδου).
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη περιγραφεί στα ΕΠ οι κατηγορίες παρεµβάσεων τις οποίες οι αρµόδιες
αρχές θα υλοποιήσουν µέσω της χρήσης της ανωτέρω ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται:
∆ράσεις για τον εµπλουτισµό, την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την αύξηση της
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που εµπίπτουν στην στρατηγική του υπουργείου
Ανάπτυξης και περιλαµβάνονται στο ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα-Ανταγωνιστικότητα» για τις 8
περιφέρειες αµιγούς Στόχου Σύγκλισης και στα ΠΕΠ για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης (π.χ. θεµατικά δίκτυα Ε&Α, δηµιουργία περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, δράσεις
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και στήριξη του
καταναλωτή, ενίσχυση των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας).
Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο µέσω των ΠΕΠ (προγράµµατα τύπου
«Βοήθεια στο σπίτι»), που εντάσσονται στη στρατηγική των αξόνων προτεραιότητας
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
των περιφερειών και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής.
Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται σε όλους τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ
«Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση» για την προµήθεια εξοπλισµού µε στόχο τη χρήση νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. εξοπλισµός εργαστηρίων φυσικών επιστηµών
ιδιαίτερα για ΑµεΑ, εξοπλισµός εργαστηρίων για επαγγελµατικά λύκεια και σχολές, εξοπλισµός
για τις δοµές εκπαίδευσης ενηλίκων, εξοπλισµός για την τριτοβάθµια εκπαίδευση).
Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1 και 2 του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση» (π.χ. εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων όπως TΑΧIS).
Παρεµβάσεις που περιλαµβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ
«∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, δικτύωσης,
διαµόρφωσης χώρων, προµήθειας έτοιµού λογισµικού κλπ.
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Επισηµαίνεται ότι όµοιες ή οµοειδείς κατηγορίες παρεµβάσεων θα υλοποιούνται κάτω από ένα και το
αυτό θεσµικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους (επιχειρησιακό πρόγραµµα ή
∆ιαρθρωτικό Ταµείο).
Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των ΕΠ θα εξετάζεται από τα αρµόδια όργανα το ενδεχόµενο και η
αναγκαιότητα αξιοποίησης της ρήτρας ευελιξίας και σε πρόσθετες κατηγορίες παρεµβάσεων (όπως
π.χ. ολοκληρωµένες παρεµβάσεις σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µε
στόχευση σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του ΟΠΣ
στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συµπληρωµατικής
χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10%
(ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που
να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και
της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.
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10. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ101
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε
την

κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων του Εθνικού

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων
στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και των κοινωνικών οµάδων
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών
οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
•

στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

•

στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων

•

στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).

Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους, προκειµένου να
αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει έως το 2%
των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης
παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς
και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον
αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.

101

Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
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11. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισµού. Τα
ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού
προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ
σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.
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12. ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
Ως

έργα-γέφυρες

χαρακτηρίζονται

έργα

των

οποίων

µέρος

του

φυσικού

αντικειµένου

συγχρηµατοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και µέρος από ΕΠ της προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013.
Τα έργα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ της περιόδου 2007-2013 εφόσον πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
−

η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς διακριτά στάδια ή τµήµατα για κάθε
ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε αντίστοιχο διακριτό οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο,

−

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2007-2013 από το οποίο πρόκειται να
συγχρηµατοδοτηθεί ως έργο-γέφυρα,

−

πληρούνται οι όροι επιλεξιµότητας του ΕΠ της περιόδου 2000-2006, υπό το οποίο είχε αρχικά
συγχρηµατοδοτηθεί. Στην περίπτωση που, βάσει εκθέσεων ελέγχου ή άλλων µέσων, προκύπτει
ότι η δαπάνη ενός έργου δεν είναι επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση κατά την περίοδο 2000-2006,
η δαπάνη αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για συγχρηµατοδότηση ούτε κατά την περίοδο 20072013,

−

αιτιολογείται επαρκώς η µη ολοκλήρωση του έργου κατά την περίοδο 2000-2006,

−

για το τµήµα του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ θα ισχύσουν τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης
του σχετικού ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ανά περίπτωση,

−

στις περιπτώσεις µεγάλων έργων γεφυρών, για τα οποία το συνολικό κόστος επένδυσης και από
τις δύο προγραµµατικές περιόδους είναι άνω των είκοσι πέντε εκατ. (25.000.000) ευρώ στην
περίπτωση του περιβάλλοντος και άνω των πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς,
σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, στις πληροφορίες που υποβάλλονται στην
Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ίδιου Κανονισµού, συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία
διακριτότητας φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ των δύο προγραµµατικών περιόδων.

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα µεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του άρθρου 39 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από αυτό.
Στις τελικές εκθέσεις εκτέλεσης των ΕΠ της περιόδου 2000-2006 θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία σε ότι
αφορά στα έργα-γέφυρες που δεν αποτελούν µεγάλα έργα κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Έργα που κατά τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 προσδιοριστούν ως ηµιτελή ή µηλειτουργικά και τα οποία σύµφωνα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες των ΕΠ 2007-2013 δεν
είναι επιλέξιµα, το κράτος µέλος υποχρεούται να τα ολοκληρώσει και να τα καταστήσει λειτουργικά µε
εθνικούς πόρους.
Η χρηµατοδότηση των έργων γεφυρών δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις της χώρας για την περίοδο 20072013, ως προς την τήρηση των περιφερειακών κατανοµών και των στόχων της Λισσαβόνας.
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13. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
13.1 Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες
ευκαιρίες και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό θα εκδοθούν και
οδηγίες για την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών για
τη σώρευση των ενισχύσεων και της αποφυγής διπλής χρηµατοδότησης.
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου σε ότι αφορά τον
ανταγωνισµό και τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις µεταφορές και
την ενέργεια, την διασφάλιση της υγείας του πληθυσµού και την κοινωνική φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες.
Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά
την έγκριση της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης.
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρατυπιών στη διαδικασία ανάθεσης και
υλοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων, οι ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν στην κωδικοποίηση και
απλοποίηση του νοµικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων.
13.2 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η 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. 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,
λαµβάνοντας µέριµνα του µεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
το ΕΚΤ, καθώς και των δικαιούχων που θα τα υλοποιήσουν.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία προβλέπεται να γίνει την 1.1.2009,
και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η
διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισµού και µε τα όσα προβλέπονται στην επιστολή µε αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ1469/04.05.2007 του
Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών.
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. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου
σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που
παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε
από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή
προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
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Πίνακας 7: Χρηµατοδοτικό σχήµα ΕΠ "∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων" ανά Άξονα Προτεραιότητας
Ως βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη (Στήλη 8)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΩ
∆.
ΑΞ
ΟΝ
Α

1

2

3

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ
Σ

Υποδοµές
και
Υπηρεσίες
Προσπελα
σιµότητας
∆υτικής
Ελλάδος
Υποδοµές
και
Υπηρεσίες
Προσπελα
σιµότητας
Πελοπονν
ήσου
Υποδοµές
και
Υπηρεσίες
Προσπελα
σιµότητας
Ιονίων
Νήσων

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΕΤΠΑ

Ε
Κ
Τ

ΤΑΜ
ΕΙΟ
ΣΥΝ
ΟΧΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4=1+2+3

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η

ΕΘΝΙΚ
Η
Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η
ΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ

5=6+7

6

7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ
(Βάση
υπολ. Κοιν.
Συµµ.)

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΓΧ
ΡΗΜΑ
ΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ
Σ

8=4+5

9=1/8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝ
ΕΙΣΦ
ΟΡΑ
ΕΤΕ

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

11a *

11b

ΣΥΝΟΛΟ
11a + 11b

12=4+5+11a

87.100.000

87.100.000

15.370.588

15.370.588

102.470.588

85,00
%

0

0

0

102.470.588

93.000.000

93.000.000

18.000.000

18.000.000

111.000.000

83,78
%

0

0

0

111.000.000

46.050.000

46.050.000

11.512.500

11.512.500

57.562.500

80,00
%

9.914.000

0

9.914.000

67.476.500
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Ως βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη (Στήλη 8)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΩ
∆.
ΑΞ
ΟΝ
Α

4

5

6

7

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ
Σ

Ψηφιακή
σύγκλιση
και
επιχειρηµ
ατικότητα
∆υτικής
Ελλάδος
Ψηφιακή
σύγκλιση
και
επιχειρηµ
ατικότητα
Πελοπονν
ήσου
Ψηφιακή
σύγκλιση
και
επιχειρηµ
ατικότητα
Ιονίων
Νήσων
Αειφόρος
ανάπτυξη
και
ποιότητα
ζωής

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΕΤΠΑ

Ε
Κ
Τ

ΤΑΜ
ΕΙΟ
ΣΥΝ
ΟΧΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4=1+2+3

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η

ΕΘΝΙΚ
Η
Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η
ΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ

5=6+7

6

7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ
(Βάση
υπολ. Κοιν.
Συµµ.)

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΓΧ
ΡΗΜΑ
ΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ
Σ

8=4+5

9=1/8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝ
ΕΙΣΦ
ΟΡΑ
ΕΤΕ

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

11a *

11b

ΣΥΝΟΛΟ
11a + 11b

12=4+5+11a

46.850.000

46.850.000

18.219.000

18.219.000

65.069.000

72,00
%

20.600.000

59.480.000

80.080.000

85.669.000

26.000.000

26.000.000

6.600.000

6.600.000

32.600.000

79,75
%

300.000

50.000.000

50.300.000

32.900.000

29.200.000

29.200.000

5.152.747

5.152.747

34.352.747

85,00
%

0

10.476.000

10.476.000

34.352.747

217.870.000

217.870.000

55.143.353

55.143.353

273.013.353

79,80
%

82.400.000

7.230.000

89.630.000

355.413.353
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Ως βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη (Στήλη 8)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΩ
∆.
ΑΞ
ΟΝ
Α

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡ
ΑΙΟΤΗΤΑ
Σ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆
ΟΤΗΣΗ
(Βάση
υπολ. Κοιν.
Συµµ.)

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΣΥΓΧ
ΡΗΜΑ
ΤΟ∆Ο
ΤΗΣΗ
Σ

8=4+5

9=1/8

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΘΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤ
Ο∆ΟΤΗΣ
Η

ΕΘΝΙΚ
Η
Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η
ΧΡΗΜΑ
ΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ

5=6+7

6

7

190.000.000

52.400.000

52.400.000

242.400.000

78,38
%

25.700.000

163.450.000

163.450.000

43.752.500

43.752.500

207.202.500

78,88
%

14.480.000

14.480.000

2.849.312

2.849.312

17.329.312

914.000.000

229.000.00
0

229.000.00
0

1.143.000.000

ΕΤΠΑ

Ε
Κ
Τ

ΤΑΜ
ΕΙΟ
ΣΥΝ
ΟΧΗ
Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4=1+2+3

190.000.000

ΣΥΝ
ΕΙΣΦ
ΟΡΑ
ΕΤΕ

ΆΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ
11a + 11b

12=4+5+11a

0

25.700.000

268.100.000

33.086.000

0

33.086.000

240.288.500

83,56
%

0

0

0

17.329.312

79,97
%

172.000.00
0

127.186.000

299.186.00
0

1.315.000.000

11a *

11b

∆υτικής
Ελλάδας

8

9

10

Αειφόρος
ανάπτυξη
και
ποιότητα
ζωής
Πελοπονν
ήσου
Αειφόρος
ανάπτυξη
και
ποιότητα
ζωής
Ιονίων
Νήσων
Τεχνική
Υποστήρι
ξη
Εφαρµογή
ς
ΣΥΝΟΛΟ

914.000.000

0

0

* Άλλοι Εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξµες δαπάνες κ.α.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα.

94.960.000

1

∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών.

1.000.000

2

Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και
δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους σε
εξειδικευµένη τεχνολογία.

14.000.000

3

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε
πανεπιστήµια, εγκαταστάσεις ανωτέρας/ ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, περιφερειακές αρχές, ερευνητικά
κέντρα και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι τεχνολογίας κ.λ.π.)

0

4

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

5

Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες επιχειρήσεων

0

6

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση
µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις )

0

7

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, ίδρυση νέων
επιχειρήσεων από πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π.)

3.000.000

8

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

65.560.000

9

Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας

8.400.000

Κοινωνία της πληροφορίας

12.090.000

10

Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων)

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής
συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)

12

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)

3.000.000

0
1.200.000
0
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Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

13

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

7.610.000

14

Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)

2.080.000

15

Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην
αποτελεσµατική χρήση τους.

1.200.000

Μεταφορές

226.150.000

16

Σιδηρόδροµοι

4.950.000

17

Σιδηρόδροµοι (TEN-T)

0

18

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός

0

19

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (TEN-T)

0

20

Αυτοκινητόδροµοι

0

21

Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T)

0

22

Εθνικές οδοί

72.250.000

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

104.650.000

24

Ποδηλατόδροµοι

0

25

Αστικές µεταφορές

0

26

Πολύτροπες µεταφορές.

0

27

Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T)

0

28

Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα.

0

29

Aερολιµένες

17.000.000

30

Λιµένες

27.300.000

31

Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές)

0

32

Επίγειες θαλάσσιες οδοί (TEN-T)

0

Ενέργεια

0

33

Ηλεκτρισµός

0

34

Ηλεκτρισµός (TEN-E)

0
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Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

35

Φυσικό αέριο

0

36

Φυσικό αέριο (TEN-E)

0

37

Πετρελαϊκά προϊόντα

0

38

Πετρελαϊκά προϊόντα (TEN-E)

0

39

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος

0

40

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή

0

41

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα

0

42

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες

0

43

Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας

0

Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων

138.900.000

44

∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων

59.742.450

45

∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)

27.330.000

46

Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

28.136.550

47

Ποιότητα αέρα

0

48

Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.

0

49

Προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και µείωση των επιπτώσεων.

0

50

Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης.

0

51

Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)

52

Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών

53

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και
διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)

54

Άλλα µέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.

20.791.000

Τουρισµός

25.230.000

2.100.000
0
800.000

55

Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους

9.100.000

56

Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς.

2.530.000

57

Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

13.600.000
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Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

Πολιτισµός

53.970.000

58

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

39.210.000

59

Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών

11.450.000

60

Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.

3.310.000

Αστική και αγροτική αναγέννηση

87.079.183

Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.

87.079.183

61

Προωθώντας την προσαρµοστικότητα εργαζοµένων,επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών.

0

62

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου εκµάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών
στους απασχολούµενους και τους προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της προσαρµοστικότητας τους στις αλλαγές.
Προώθηση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας.

0

63

Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας.

0

64

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια µε την
αναδιάρθρωση παραγωγικών τοµέων και επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συστηµάτων αντιµετώπισης των
οικονοµικών αλλαγών και των µελλοντικών απαιτήσεων

0

Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την διατήρηση των θέσεων εργασίας.

23.608.073

65

Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς εργασίας

0

66

Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην αγορά εργασίας.

0

67

Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής ζωής.

0

68

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

0

69

Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής
συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να
εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και
φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων.

23.608.073

70

Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής των µεταναστών στην απασχόληση και διαµέσου αυτών,
την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους

0
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Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

Βελτιώνοντας την κοινωνική ενσωµάτωση των µειονεκτούντων προσώπων.

0

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η
αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας.

0

Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο.

0

72

Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειµένου να
αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης/
κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρµοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία
καινοτόµο αντίληψη και σε µια οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της γνώσης.

0

73

Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συµπεριλαµβάνοντας δράσεις
για µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισµού στα γνωστικά αντικείµενα µε διακρίσεις
φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείµένα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελµατικής και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης

0

74

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών
και εκπαίδευσης ερευνητών και µέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά
κέντρα και τις επιχειρήσεις.

0

71

Επένδυση σε κοινωνικές υποδοµές.

237.532.744

75

Υποδοµές εκπαίδευσης.

119.896.418

76

Υποδοµές Υγείας

94.797.065

77

Υποδοµές φροντίδας παιδιών

0

78

Υποδοµές στέγασης

0

79

Άλλες κοινωνικές υποδοµές.

80

22.839.261

Κινητοποίηση µεταρρυθµίσεων στα πεδία απασχόλησης και ενσωµάτωσης

0

Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες, συνάψεις συµφωνιών και πρωτοβουλίες µέσω της δικτύωσης
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων

0
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Κωδικός

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Ποσό σε Κ.Σ.

Ενδυναµώνοντας την θεσµική ικανότητα σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

0

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και
αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δηµιουργία ετοιµότητας στην εφαρµογή πολιτικών και
προγραµµάτων

0

Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εµπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως αποµακρυσµένων
περιφερειών

0

82

Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού

0

83

Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το
µέγεθος της αγοράς

0

84

Ενίσχυση για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε κλιµατικές συνθήκες.

0

81

Τεχνική Βοήθεια

14.480.000

85

Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

6.080.000

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

8.400.000

ΣΥΝΟΛΟ

914.000.000
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"

ΠΙΝΑΚΑΣ 10Α
Μορφή χρηµατοδότησης
Ποσά σε Κ.Σ.(σε €)
Κωδικός

Μορφή χρηµατοδότησης

01

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

02

Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)

0

03

Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού
κινδύνου)

0

04

Άλλες µορφές χρηµατοδότησης

0

914.000.000

Σύνολο

914.000.000
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"
ΠΙΝΑΚΑΣ 10Β
Εδαφικός τύπος
Ποσά σε Κ.Σ. (σε €)
Κωδικός

Εδαφικός τύπος

01

Αστική περιοχή

390.375.110

02

Βουνά

142.569.500

03

Νησιά

16.378.945

04

Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές

60.000.000

05

Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες
περιοχές)

06

Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (µετά τις 30.4.2004)

0

07

Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη Περιφέρεια

0

08

Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας

0

09

Ζώνη διακρατικής συνεργασίας

0

10

Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας

0

00

Άνευ αντικειµένου

283.633.945

21.042.500
Σύνολο

914.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2007

2008

2009

2010

2011

ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3=1+2

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

122.943.932

0

122.943.932

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

122.943.932

0

122.943.932

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

125.402.806

0

125.402.806

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

125.402.806

0

125.402.806

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

127.910.860

0

127.910.860

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

127.910.860

0

127.910.860

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

130.469.081

0

130.469.081

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

130.469.081

0

130.469.081

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

133.078.461

0

133.078.461

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

0

0

0

0

0
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2012

2013

Γενικό
Σύνολο
2007-2013

ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3=1+2

Σύνολο

133.078.461

0

133.078.461

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

135.740.029

0

135.740.029

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

135.740.029

0

135.740.029

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

138.454.831

0

138.454.831

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

Σύνολο

138.454.831

0

138.454.831

Περιφέρειες χωρίς µεταβατική στήριξη

914.000.000

0

914.000.000

Περιφέρειες µε µεταβατική στήριξη

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

914.000.000

0

914.000.000

0

0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α/Α
1
2
3

Ενδειτκτικές κατηγορίες παρέµβασης
Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων µε
επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς
Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων
επιχειρήσεων µε έµφαση στην καινοτοµία και νέες
τεχνολογίες
∆ράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

4

Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του
περιβάλλοντος

5

∆ιάδοση και επίδειξη καινοτόµων έργων

6

Ενίσχυση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατικών
περιοχών (ΒΕΠΕ κλπ)
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την
προώθηση της επιχειρηµατικότητας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας

7
8

Καθεστώτα Ενίσχυσης
Άλλα καθεστώτα
Αναπτυξιακός Νόµος (όπως αυτός
ισχύει)
και
Απαλλακτικός
Κανονισµός (πρώην Καν. 70)
Απαλλακτικός Κανονισµός (πρώην
Καν. 70) και Κανόνας de minimis
Αναπτυξιακός Νόµος (όπως αυτός
ισχύει)
και
Απαλλακτικός
Κανονισµός (πρώην Καν. 70)
Απαλλακτικός Κανονισµός (πρώην
Καν. 70) και Κανόνας de minimis
Άλλα καθεστώτα
Κανόνας de minimis
Άλλα καθεστώτα και Κανόνας de
minimis

308

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων 2007-2013
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
Στο Παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται οι θεµατικοί δείκτες κορµού (core indicators) που αφορούν το
παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι εν λόγω δείκτες αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του Εγγράφου
Εργασίας Νο. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο “Indicative Guidelines on Evaluation Methods:
Monitoring and Evaluation Indicators” και ο υπολογισµός τους ζητήθηκε από την Επιτροπή στο
πλαίσιο της διαπραγµάτευσης.
Η εκτίµηση των τιµών βάσης και στόχου των δεικτών κορµού για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
έγινε από τις αντίστοιχες Οµάδες Σχεδιασµού υπό το συντονισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να υπολογιστούν οι τιµές βάσης και στόχου για όσο το δυνατόν
περισσότερους δείκτες κορµού. Για περιορισµένο αριθµό δεικτών δεν ήταν στην παρούσα φάση
εφικτό να υπολογιστούν οι τιµές. Αυτό θα καταστεί εφικτό µετά την εξειδίκευση των αντίστοιχων
δράσεων ή/και µετά την ανάπτυξη εξειδικευµένης µεθοδολογίας. Η ανάπτυξη ειδικής µεθοδολογίας (ει
δυνατόν ενιαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο) απαιτείται ιδιαίτερα για τους ακόλουθους δείκτες:
•

Μείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου.

•

Νέες θέσεις απασχόλησης.

•

Αξία µείωσης της χρονοαπόστασης.

Την ανάπτυξη της κατάλληλης µεθοδολογίας για τους ανωτέρω δείκτες θα ακολουθήσει η προσπάθεια
για τον υπολογισµό των τιµών τους µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία.
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Έγγραφο Εργασίας Νο. 2, οι τιµές των δεικτών κορµού θα
επικαιροποιούνται στις υποβαλλόµενες ετήσιες εκθέσεις.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό των
έργων / υποέργων που αφορούν στις ενισχύσεις για
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε
υποδοµές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η
κάθε σύµβαση αποτελεί έργο.

30

19

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν
αντίστοιχες δράσεις.

Αµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ

Αριθµός «έργων»

360

166

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης
από το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των έργων ταυτίζεται
µε τον αριθµό των συµβάσεων.

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

100

40

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση
για την ίδρυση / δηµιουργία µιας επιχείρησης από το
Πρόγραµµα.

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

400

180

∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις
θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από την
ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.
Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και
δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο
Πρόγραµµα.

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)
99

42

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος

77

0

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης
είτε υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο
ταυτίζεται µε τη σύµβαση.
Αναφέρεται στον πληθυσµό που έχει δυνατότητα
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Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση και ΠΕΠ
Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
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ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
καλύπτεται από ευρυζωνικά

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά την
υλοποίηση των έργων υποδοµών.

Σύγκλιση και τα ΠΕΠ µε
αντίστοιχες δράσεις.

Μεταφορές
Αριθµός Έργων

83

20

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα
των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ.

Κατασκευή και αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων
εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ
(µεταβατικές περιφέρειες).

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων /
αναβαθµισµένων δρόµων

203

149.5

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται
/ κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Κατασκευή και αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων εντός
ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών
γραµµών

32

Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας
σε σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται
από αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής
µεταφοράς

-

4

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ
Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ

-

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την παραγωγή
ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας
από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναµου
Πετρελαίου)

-

-

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την
δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για
την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

-

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν
αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών Περιφερειών.

-
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

42000

40.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από
δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

47000

12.000

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο
πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

10

4

Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

43

60

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ
Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών
περιοχών που θα αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ
Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

Αριθµός Εργων

54

5

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων
(αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και
λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

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

730.238

730.238

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

79

45

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για
υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες, σε
κάθε ενίσχυση για την προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού καθώς και στην ενίσχυση της κάθε
επιχειρήσεις στο τοµέα του τουρισµού. Η σύµβαση
ταυτίζεται µε το έργο.

Συνδράµουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ

Αριθµός Έργων

147

50

Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

21.000

6.750

39

50

Πρόληψη Κινδύνων

Τουρισµός

Αριθµός έργων

Εκπαίδευση
Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις
προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Υγεία
Αριθµός Έργων

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας

Αστική Ανάπτυξη
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Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

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

23

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων
πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

2

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, άυλες ενέργειες για
την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

7

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Ανταγωνιστικότητα

Αριθµός έργων που αποσκοπεί στην
προώθηση των επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση
των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής
ενσωµάτωσης για µειονεκτούντες οµάδες και
νέους

* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical
Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη των έργων.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό των
έργων / υποέργων που αφορούν στις ενισχύσεις για
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και σε
υποδοµές για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Η κάθε
σύµβαση αποτελεί έργο.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν
αντίστοιχες δράσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων» έρευνας
και τεχνολογικής
ανάπτυξης

-

-

Αµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ

Αριθµός «έργων»

Εκ των οποίων: αριθµός
ενάρξεων λειτουργίας που
ενισχύθηκαν (πρώτα δύο
χρόνια µετά την έναρξη)?
Αριθµός θέσεων
απασχόλησης που
δηµιουργούνται (µεικτές,
ισοδύναµες θέσεις
πλήρους απασχόλησης)

460

63

147

260

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης από
το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των έργων ταυτίζεται µε τον
αριθµό των συµβάσεων.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο την
αποτίµηση των
παρεµβάσεων στο
νέο ΕΠ 2007-2013

30

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για
την ίδρυση / δηµιουργία µιας επιχείρησης από το
Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

Αντίφαση µεταξύ
παρένθεσης του
δείκτη και
επεξήγησης

70

∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις θέσεις
απασχόλησης που προκύπτουν από την ενίσχυση
επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

Η τιµή βάσης
προέρχεται από τα
Μέτρα 1.3, 1.5, 3.1
και 3.3 του ΣΠ (θέσεις
απασχόλησης)
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Επαγόµενες Επενδύσεις
(€million)

106,2

70,0

Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής και
δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο
Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

Η τιµή βάσης είναι το
ΣΚ των Μέτρων 1.3,
1.5, 3.1 και 3.3 του
ΠΕΠ 2000-2006. Για
την τιµή στόχο
χρησιµοποιήθηκε η
∆ηµ. ∆απάνη του
κωδ. Παρέµβασης 8
µαζί µε την Ιδιωτικη
συµµετοχή
(20+50εκατ. Ευρώ)

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε
υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο ταυτίζεται
µε τη σύµβαση.

Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση και ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
Μέτρου 4.5 (8) και
του Μέτρου 3.4 (1)

Αναφέρεται στον πληθυσµό που έχει δυνατότητα
πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά την υλοποίηση
των έργων υποδοµών.

Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση και τα ΠΕΠ µε
αντίστοιχες δράσεις.

Η Τιµή στόχος είναι ο
πληθυσµός της
Τρίπολης

Η τιµή βάσης αφορά
στα ενταγµένα έργα
του Μέτρου 1.1 και
1.2 του ΠΕΠ 20002006

Κοινωνία της
Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

9

6

Επιπρόσθετος
πληθυσµός ο οποίος
καλύπτεται από
ευρυζωνικά

-

25.570

Μεταφορές

Αριθµός Έργων

39

15

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα των
µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ.

Κατασκευή και
αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων εντός
ΤΕΝ (χλµ)

8,5

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός
ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ (µεταβατικές
περιφέρειες).

Χιλιόµετρα
κατασκευασµένων /
αναβαθµισµένων δρόµων

138,5

80

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται /
κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.
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Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο την
αποτίµηση των
παρεµβάσεων στο
νέο ΕΠ 2007-2013
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Κατασκευή και
αποπεράτωση
σιδηροδρόµων δρόµων
εντός ΤΕΝ (χλµ)
Χιλιόµετρα
αναβαθµισµένων
σιδηροδροµικών γραµµών
Επιπρόσθετος
πληθυσµός που
εξυπηρετείται από
αναβαθµισµένα αστικά
µέσα µαζικής µεταφοράς
Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας

-

-

88

-

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ
που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ

Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας σε
σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ
Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ
Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Αριθµός Έργων

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την δηµιουργία
υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για την αξιοποίηση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

Επιπρόσθετη
δυναµικότητα για την
παραγωγή ανανεώσιµης
ενέργειας (MW)

-

-

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν αντίστοιχες
δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

Ετήσια Εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας
από επενδύσεις (Τόνοι
Ισοδύναµου Πετρελαίου)

-

-

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα
ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα
ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα
ΠΕΠ των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.

Περιβάλλον

Πληθυσµός που
εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων
πόρων

40.000

30.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από
δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο Πρόγραµµα.
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Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο τα
Μέτρα 2.1.1 και 4.4
του ΣΠ. ∆εν υπάρχει
δεικτης στο ΕΠ
Πελοποννήσου 20072013
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Επιπρόσθετος
ισοδύναµος πληθυσµός
που εξυπηρετείται από
έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων

Αριθµός έργων
διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

Αριθµός έργων
αποκατάστασης περιοχών

89.320

1

2

15.000

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο πληθυσµό
που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο τα
Μέτρα 2.1.1 και 4.4
του ΣΠ. ∆εν υπάρχει
δεικτης στο ΕΠ
Πελοποποννήσου
2007-2013

5

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο το
ΕΠ 2007-2013.

-

Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών
περιοχών που θα αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

∆εν υπάρχει σχετικός
δείκτης στο ΕΠ 20002006 ή στο ΕΠ 20072013

Πρόληψη Κινδύνων

Αριθµός Εργων

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

25

5

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής,
αντιπυρικής προστασίας και λοιπά) που εντάσσονται
στην πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

Η τιµή βάσης
περιλαµβάνει τα έργα
του Μέτρου 2.1.3 του
ΕΠ 2000-2006, που
αφορούν σε δασική
προστασία. Στο νέο
Πρόγραµµα δεν
προβλέπονται
δασικές δράσεις.

638.942

-

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

Στο νέο Πρόγραµµα
δεν προβλέπονται
δασικές δράσεις.

Τουρισµός
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Αριθµός έργων

200

100

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για
υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες, σε
κάθε ενίσχυση για την προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού καθώς και στην ενίσχυση της κάθε
επιχειρήσεις στο τοµέα του τουρισµού. Η σύµβαση
ταυτίζεται µε το έργο

Συνδράµουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ

Η τιµή βάσης αφορά
στις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ 2000-2006 και
προέρχεται απο την
αποτίµηση των
παρεµβάσεων
(ενισχύσεις)
Η τιµή βάσης
περιλαµβάνει τα έργα
των Μέτρων 2.1.8 και
4.2 του ΕΠ 20002006

Εκπαίδευση

Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων
µαθητών

24

30

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Εκπαίδευσης

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

4.500

8.000

Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις
προαναφερόµενες παρεµβάσεις

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Υγεία

Αριθµός Έργων

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Η τιµή βάσης
περιλαµβάνει τα έργα
του Μέτρου 4.1 του
ΕΠ 2000-2006 (το
2.1.8 έχει µόνο
Βρεφονηπιακούς
σταθµούς)

26

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων
πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής
ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Βάσει δεικτών ΣΠ
(διαµορφώσεις
κοινοχρήστων)

7

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών στήριξης
της επιχειρηµατικότητας, άυλες ενέργειες για την
προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής
ανάπτυξης. (Μόνο τιµή βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

Η τιµή βάσης
περιλαµβάνει τα έργα
του Μέτρου 4.5 του
ΕΠ 2000-2006

4

35

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και
Περιβαλλοντική
Αναγέννηση
Αριθµός έργων για την
εξασφάλιση της
βιωσιµότητας και της
ελκυστικότητας των
πόλεων
Ανταγωνιστικότητα
Αριθµός έργων που
αποσκοπεί στην
προώθηση των
επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα και
νέων τεχνολογιών
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Κοινωνική
Ενσωµάτωση
Η τιµή βάσης
Αριθµός έργων /
περιλαµβάνει τα έργα
υπηρεσιών για τη
Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών , προώθησης
του Μέτρου 4.6 του
προώθηση των ίσων
της απασχόλησης κ.λπ. που υλοποιούνται στο πλαίσιο
ΕΠ 2000-2006 (2
ευκαιριών και κοινωνικής
5
Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης.
∆οµές και 3 δράσεις
ενσωµάτωσης για
(Μόνο τιµή βάσης)
προώθησης στην
µειονεκτούντες οµάδες και
απασχόληση)
νέους
* Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide»
στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη των έργων.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) *
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης

-

-

Αριθµός «έργων» συνεργασίας επιχειρήσεων
µε ερευνητικά ιδρύµατα

-

-

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό
των έργων / υποέργων που αφορούν στις
ενισχύσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
καθώς και σε υποδοµές για έρευνα και τεχνολογική
ανάπτυξη. Η κάθε σύµβαση αποτελεί έργο.
Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στον αριθµό
των έργων / υποέργων που αφορούν στις
ενισχύσεις για συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων
και των ερευνητικών ιδρυµάτων. Η κάθε σύµβαση
αποτελεί έργο.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν
αντίστοιχες δράσεις.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ, τα οποία έχουν
αντίστοιχες δράσεις.

Αµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ

Αριθµός «έργων»
Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο
χρόνια µετά την έναρξη)
Αριθµός θέσεων απασχόλησης που
δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις
πλήρους απασχόλησης)

50

Αναφέρεται στον προϋπολογισµό των επαγόµενων
επενδύσεων και αφορά στο σύνολο της ιδιωτικής
και δηµόσιας δαπάνης για κρατικές ενισχύσεις στο
Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα καθώς και
όλα τα ΠΕΠ.

10

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης
είτε υποδοµής για την ψηφιακή σύγκλιση. Το έργο

Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση και ΠΕΠ

619

290

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης
από το Πρόγραµµα. Ο αριθµός των έργων ταυτίζεται
µε τον αριθµό των συµβάσεων.

40

20

Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση
για την ίδρυση / δηµιουργία µιας επιχείρησης από το
Πρόγραµµα.

739

350

∆είκτης που αναφέρεται στο ΕΣΠΑ και αφορά τις
θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από την
ενίσχυση επιχειρήσεων στο Πρόγραµµα.

Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)
94
Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

6
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ταυτίζεται µε τη σύµβαση.
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος
καλύπτεται από ευρυζωνικά

-

-

Αναφέρεται στον πληθυσµό που έχει δυνατότητα
πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα µετά την
υλοποίηση των έργων υποδοµών.

Συνδράµουν το ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση και τα ΠΕΠ µε
αντίστοιχες δράσεις.

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα
των µεταφορών (οδικά, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κ.λπ.)

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ.

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων
εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ
(µεταβατικές περιφέρειες).

Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που
αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται από το
Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Μεταφορές
Αριθµός Έργων

85*

Κατασκευή και αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

Χιλιόµετρα κατασκευασµένων /
αναβαθµισµένων δρόµων

602.08**

53
63

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόµων
εντός ΤΕΝ (χλµ)

-

-

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ σιδηροδρόµων εντός
ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και ΠΕΠ

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών
γραµµών

-

-

Αφορά σε µικρές δράσεις αναβάθµισης / ασφάλειας
σε σιδηρόδροµους εκτός ΤΕΝ

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ και
ΠΕΠ

-

-

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται
από αναβαθµισµένα αστικά µέσα µαζικής
µεταφοράς

Συνδράµουν το ΕΠΕΠ, το ΠΕΠ
Μακεδονίας-Θράκης, το ΠΕΠ
Αττικής και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

-

-

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας (MW)

-

-

Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας
από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναµου

-

-

Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την
δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων για
την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

∆είκτης που περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ. Να
χρησιµοποιηθεί στις Περιφέρειες που έχουν
αντίστοιχες δράσεις και δεν περιλαµβάνεται.

Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.
Συνδράµουν το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Πετρελαίου)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ
των 5 Μεταβατικών
Περιφερειών.

Περιβάλλον
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

17.735

10.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από
δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο
Πρόγραµµα.

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

9.935

7.800

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο
πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

1

2

0

10

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ
Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών
περιοχών που θα αποκατασταθούν

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ
Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

15

6

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων
(αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και
λοιπά) που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

Συνδράµουν το ΕΠ ΠΕΡΑΑ και
ΠΕΠ

213.000

213.000

Το σύνολο του πληθυσµού της κάθε Περιφέρειας

Συνδράµουν τα ΠΕΠ

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων / υποέργων για
υποδοµές όπως τουριστικά αγκυροβόλια, µαρίνες,
σε κάθε ενίσχυση για την προώθηση ειδικών
µορφών τουρισµού καθώς και στην ενίσχυση της
κάθε επιχειρήσεις στο τοµέα του τουρισµού. Η
σύµβαση ταυτίζεται µε το έργο.

Συνδράµουν το ΕΠΑΕ και ΠΕΠ

Πρόληψη Κινδύνων
Αριθµός Εργων
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από
δασική αντιπυρική προστασία και άλλα µέτρα
προστασίας δασών
Τουρισµός

Αριθµός έργων

(7 έργα + 152
ΜΜΕ)
159

292

92

80

13.400

10.700

Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της
Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις
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Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
(2000-2006)

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

προαναφερόµενες παρεµβάσεις
Υγεία
Αριθµός Έργων

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής
(κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της Υγείας

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

6

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων
πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

13

Αναφέρεται στα έργα για την δηµιουργία δοµών
στήριξης της επιχειρηµατικότητας, άυλες ενέργειες
για την προώθηση των επιχειρήσεων κ.λπ. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

13

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μόνο τιµή
βάσης)

Συνδράµουν µόνο τα ΠΕΠ

24

11

Αστική Ανάπτυξη
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

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

Αριθµός έργων που αποσκοπούν στην
προώθηση των επιχειρήσεων,
επιχειρηµατικότητα και νέων τεχνολογιών
Κοινωνική Ενσωµάτωση
Αριθµός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση
των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής
ενσωµάτωσης για µειονεκτούντες οµάδες και
νέους
•
•
•

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο θα επικαιροποιούνται όπως αναφέρεται στο Έγγραφο Εργασίας 2 «Indicators for Monitoring and Evaluation: A
Practical Guide» στις ετήσιες εκθέσεις και θα χρησιµοποιούνται για το λόγο αυτό διαθέσιµες πληροφορίες σύµφωνα µε την ένταξη των έργων.
* 4 έργα Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
** 393,48 χιλ. Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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