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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. 

(ΕΚ) 1260/1999». 

 

Η έκθεση συντάχθηκε από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος (Ε.Π.), σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII του Καν. (ΕΚ) 

1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για 

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης», καθώς και σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ΄αριθ. πρωτ. 

23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-5-08 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

. Ως δεύτερο έτος εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το 2008 ήταν  

έτος  ολοκλήρωσης της προετοιµασίας εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του 

Προγράµµατος. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε η εκχώρηση στις Ενδιάµεσες 

∆ιαχειριστικές Αρχές (Ε∆Α) και στους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) 

προϋπολογισµών για δράσεις που αφορούσαν τους δέκα Άξονες Προτεραιότητας. 

Επιπλέον, στο έτος αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες ενέργειες 

δηµοσιοποίησης του Προγράµµατος, και προωθήθηκε η διαδικασία των 

προσκλήσεων.  

 

1.1.1 Φυσική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 2008, ήταν αφενός έτος ολοκλήρωσης της 

προετοιµασίας εξειδίκευσης και αφετέρου έτος ενεργοποίησης του Προγράµµατος. 

Κατά το έτος αναφοράς πραγµατοποιήθηκαν εξειδικεύσεις ορισµένων Θεµατικών 

Προτεραιοτήτων των Αξόνων Προτεραιότητας, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες 

διαχείρισης στις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές, έγιναν ενέργειες δηµοσιοποίησης 

του Προγράµµατος, εκδόθηκαν οι σχετικές Προσκλήσεις και πραγµατοποιήθηκε η 

ένταξη ενός έργου στην Θεµατική Προτεραιότητα 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 εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή όπως οι 

διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων 

προσώπων» του Άξονα Προτεραιότητας 9, συνολικής Κοινοτικής Χρηµατοδότησης 

€ 6.399.661.  

Συγκεντρωτικά, πέρα από την ένταξη του έργου που προαναφέρθηκε, το έτος 

2008 πραγµατοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Π.Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.  

 

Εξειδικεύθηκαν οι Θεµατικές Προτεραιότητες: 
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� 22 «Εθνικές Οδοί» και 23 «Περιφερειακές Οδοί», στους Άξονες Προτεραιότητας 

1, 2 και 3. 

� 02 «Υποδοµή και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας υλικό 

εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής 

ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους 

σε εξειδικευµένη τεχνολογία», στον Άξονα Προτεραιότητας 4. 

� 45 «∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)», 75 «Υποδοµές 

Εκπαίδευσης», 76 «Υποδοµές Υγείας» και 79 «Κοινωνικές Υποδοµές» στον 

Άξονα Προτεραιότητας 7. 

� 44 «∆ιαχείριση οικιακών και Βιοµηχανικών Αποβλήτων» και 46 «Αποχέτευση 

Ύδατος (λύµατα)», στον Άξονα Προτεραιότητας 8. 

� 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδοµών» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 και. 

� 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 

εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή» στους Άξονες Προτεραιότητας 

7, 8 και 9. 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ανωτέρω εξειδικεύσεις, εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες 

διαχείρισης στις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές για συγκεκριµένες κατηγορίες 

Θεµατικής Προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισµού € 145.620.950,80 και 

προωθήθηκε η διαδικασία για τη δηµοσίευση πέντε προσκλήσεων. 

Η αναλυτική παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Άξονα 

Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Παρούσας Έκθεσης. 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

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

Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη  

 
          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           30 
Αριθµός Έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Αφετηρία  19          

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις 
ΜΜΕ 

           

Ολοκλήρωση           

Στόχος           166 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  360          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           40 
Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα 
δύο χρόνια µετά την έναρξη) 

Αφετηρία  100          

Ολοκλήρωση          180 

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

Αφετηρία  400          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           42 Επαγόµενες Επενδύσεις (€ million) 

Αφετηρία  99          

Κοινωνία της Πληροφορίας             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           0 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  77          



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  

Αφετηρία  -          

Μεταφορές             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           20 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  83          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           149.5 
Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Αφετηρία  203          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           4 
Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών  

Αφετηρία  32          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα 
αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς  

Αφετηρία  -          

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 

Στόχος            



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

(MW) Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) 

Αφετηρία  -          

Περιβάλλον             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           40.000 
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων  

Αφετηρία  42.000          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           12.000 
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός 
που εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Αφετηρία  47.000          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           4 
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Αφετηρία  19          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           60 
Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Αφετηρία  43          

Πρόληψη κινδύνων             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           5 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  54          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           730.238 
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
από δασική αντιπυρική προστασία και 
άλλα µέτρα προστασίας δασών  

Αφετηρία  730.238          

Τουρισµός             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           45 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  79          



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

Εκπαίδευση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           50 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  147          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           6.750 Αριθµός ωφελούµενων µαθητών  

Αφετηρία  21.000          

Υγεία             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           50 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  39          

Αστική ανάπτυξη            

Φυσική και Περιβαλλοντική 
Αναγέννηση  

           

Ολοκλήρωση           

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

Αφετηρία  23          

Ανταγωνιστικότητα             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων που αποσκοπούν στην 
προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  Αφετηρία  2          

Κοινωνική Ενσωµάτωση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και νέους  Αφετηρία  7          

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

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

Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη  

 
          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Αριθµός Έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Αφετηρία  -          

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις 
ΜΜΕ 

           

Ολοκλήρωση           

Στόχος           260 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  460          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           30 
Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα 
δύο χρόνια µετά την έναρξη) 

Αφετηρία  63          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           70 
Αριθµός θέσεων απασχόλησης που 
δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης) 

Αφετηρία  147          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           70,0 Επαγόµενες Επενδύσεις (€ million) 

Αφετηρία  106,2          

Κοινωνία της Πληροφορίας             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           6 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  9          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           25.570 
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  

Αφετηρία  -          

Μεταφορές             



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 

                                                                                                                                   12                                                                                                               

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

Ολοκλήρωση           

Στόχος           15 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  39          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Αφετηρία  8,5          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           80 
Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Αφετηρία  138,5          

Ολοκλήρωση          - 

Στόχος            
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
σιδηροδρόµων δρόµων εντός ΤΕΝ 
(χλµ) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών 

Αφετηρία  88          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα 
αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς  

Αφετηρία  -          

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 
(MW) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) 

Αφετηρία  -          



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 

                                                                                                                                   13                                                                                                               

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

Περιβάλλον             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           30.000 
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων  

Αφετηρία  40.000          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           15.000 
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός 
που εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Αφετηρία  89.320          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           5 
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Αφετηρία  1          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Αφετηρία  2          

Πρόληψη κινδύνων             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           5 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  25          

Ολοκλήρωση           

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

Αφετηρία  638.942          

Τουρισµός             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           100 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  200          

Εκπαίδευση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           30 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  24          



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

Ολοκλήρωση           

Στόχος           8.000 Αριθµός ωφελούµενων µαθητών  

Αφετηρία  4.500          

Υγεία             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           35 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  4          

Αστική ανάπτυξη            

Φυσική και Περιβαλλοντική 
Αναγέννηση  

           

Ολοκλήρωση           

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

Αφετηρία  26          

Ανταγωνιστικότητα             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων που αποσκοπούν στην 
προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  Αφετηρία  7          

Κοινωνική Ενσωµάτωση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και νέους  Αφετηρία  5          

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΩΝ ΝΗΣΩΝ  

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

Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη  

 
          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Αριθµός Έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης  

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Αριθµός Έργων συνεργασίας 
επιχειρήσεων µε ερευνητικά ιδρύµατα  

Αφετηρία  -          

Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων 
στις ΜΜΕ 

           

Ολοκλήρωση           

Στόχος           290 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  619          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           20 
Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων 
λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα 
δύο χρόνια µετά την έναρξη) 

Αφετηρία  40          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           350 
Αριθµός θέσεων απασχόλησης που 
δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης) 

Αφετηρία  739          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           50 Επαγόµενες Επενδύσεις (€ million) 

Αφετηρία  94          

Κοινωνία της Πληροφορίας             

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

Στόχος           10 

Αφετηρία  6          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος 
καλύπτεται από ευρυζωνικά  

Αφετηρία  -          

Μεταφορές             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           53 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  85          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           63 
Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ 
αναβαθµισµένων δρόµων 

Αφετηρία  602.08          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Κατασκευή και αποπεράρατωση 
σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων 
σιδηροδροµικών γραµµών 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετος πληθυσµός που 
εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα 
αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς  

Αφετηρία  -          

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

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας 
(MW) 

Αφετηρία  -          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           - 
Ετήσια Εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) 

Αφετηρία  -          

Περιβάλλον             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           10.000 
Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων  

Αφετηρία  17.735          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           7.800 
Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός 
που εξυπηρετείται από έργα 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων  

Αφετηρία  9.935          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           2 
Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

Αφετηρία  1          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           10 
Αριθµός έργων αποκατάστασης 
περιοχών  

Αφετηρία  0          

Πρόληψη κινδύνων             

Ολοκλήρωση           Αριθµός Έργων 

Στόχος           6 
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

Αφετηρία  15          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           213.000 
Αριθµός ατόµων που επωφελούνται 
από δασική αντιπυρική προστασία και 
άλλα µέτρα προστασίας δασών  

Αφετηρία  213.000          

Τουρισµός             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           292 

Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  

(7 έργα 
+ 152 
ΜΜΕ 
159) 

         

Εκπαίδευση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           80 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  92          

Ολοκλήρωση           

Στόχος           10.700 Αριθµός ωφελούµενων µαθητών  

Αφετηρία  13.400          

Υγεία             

Ολοκλήρωση           

Στόχος           11 Αριθµός Έργων 

Αφετηρία  24          

Αστική ανάπτυξη            

Φυσική και Περιβαλλοντική 
Αναγέννηση  

           

Αριθµός έργων για την εξασφάλιση Ολοκλήρωση           
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∆είκτες   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο  

Στόχος            της βιωσιµότητας και της 
ελκυστικότητας των πόλεων  

Αφετηρία  6          

Ανταγωνιστικότητα             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων που αποσκοπούν στην 
προώθηση των επιχειρήσεων, 
επιχειρηµατικότητα και νέων  
τεχνολογιών  Αφετηρία  13          

Κοινωνική Ενσωµάτωση             

Ολοκλήρωση           

Στόχος            

Αριθµός έργων/ υπηρεσιών για την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
κοινωνικής ενσωµάτωσης για 
µειονεκτούντες οµάδες και νέους  Αφετηρία  13          
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1.1.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 

Νήσων 2007-2013 ανέρχεται σε 1.442.186.000 €, εκ των οποίων 1.315.000.000 € 

Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άµεσα 127.186.000 € 

ιδιωτικών πόρων, ήτοι 9% του συνολικού κόστους του Προγράµµατος. Η Κοινοτική 

Συνδροµή (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 

914.000.000 €. Πιο παραστατικά, τα προγραµµατικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

του Προγράµµατος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, 

παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράµµατα. 

 

∆ιάρθρωση του Προϋπολογισµού του Προγράµµατος (ανά είδος χρηµατοδότησης)

(σε ευρώ)

0

200.000.000

400.000.000
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Κοινοτική Συνδροµή Εθνική Συµµετοχή &

Άλλοι Εθνικοί Πόροι
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∆απάνη

Ιδιωτική Συµµετοχή Συνολικό Κόστος

Πρόγράµµατος

 

 

Συµµετοχή (%) Κοινοτικής Συνδροµής στη Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος

70%

30%

Κοινοτική Συνδροµή

Εθνική Συµµετοχή & Άλλοι

Εθνικοί Πόροι
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Συµµετοχή (%) ∆ηµόσιας ∆απάνης στο Συνολικό Κόστος του Προγράµµατος

91%

9%

Συνολική ∆ηµόσια

∆απάνη

Ιδιωτική Συµµετοχή

 

 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράµµατος

(σε ευρώ)
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Σηµειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δύναται να χρηµατοδοτήσει, 

κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδροµής κάθε 

Άξονα Προτεραιότητάς του ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο 

συνδροµής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον 

απαιτούνται για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας υλοποίησης µιας 

πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν.  

 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 προβλέπεται να 

γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών 

παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό 
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στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων των εν λόγω 

Αξόνων Προτεραιότητας.  

 

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εφαρµογής 

του Ε.Π., περιλαµβάνει µόνο τις πληρωµές που ελήφθησαν από την Επιτροπή ως 

προκαταβολή σωρευτικά για τα έτη 2007 και 2008,ενώ δαπάνες από την 

υλοποίηση του ΠΕΠ δεν έχουν δηλωθεί µέχρι 31/12/2008.. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας προτεραιότητας  ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από τους 

δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 

Ιδιωτικές δαπάνες ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 
φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των πληρωµών 
στους δικαιούχους 

Σύνολο των πληρωµών 
που ελήφθησαν από 

την Επιτροπή 
 

2008 

Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
∆υτικής Ελλάδας – 
Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

2.613.000 

ΑΠ 1 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
Πελοποννήσου – 
Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

2.790.000 

ΑΠ 2 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

ΑΠ 3 

Υποδοµές και Υπηρεσίες 
Προσπελασιµότητας 
Ιονίων Νήσων– Αµιγής 
Στόχος ‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

1.381.500 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας προτεραιότητας  ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από τους 

δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 

Ιδιωτικές δαπάνες ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 
φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των πληρωµών 
στους δικαιούχους 

Σύνολο των πληρωµών 
που ελήφθησαν από 

την Επιτροπή 
 

2008 

 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
∆υτικής Ελλάδας – 
Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

1.405.500 

ΑΠ 4 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
Πελοποννήσου – 
Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

780.000 

ΑΠ 5 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

ΑΠ 6 

Ψηφιακή Σύγκλιση και 
Επιχειρηµατικότητα 
Ιονίων Νήσων – Αµιγής 
Στόχος ‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

876.000 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας προτεραιότητας  ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από τους 

δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 

Ιδιωτικές δαπάνες ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 
φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των πληρωµών 
στους δικαιούχους 

Σύνολο των πληρωµών 
που ελήφθησαν από 

την Επιτροπή 
 

2008 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής ∆υτικής 
Ελλάδας – Αµιγής 
Στόχος ‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

6.536.100 

ΑΠ 7 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου – 
Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

5.700.000 

ΑΠ 8 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

ΑΠ 9 

Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής Ιονίων 
Νήσων– Αµιγής Στόχος 
‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

4.903.500 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ" 

Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηµατοδότησης (σε ευρώ) 

Άξονας προτεραιότητας  ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από τους 

δικαιούχους και 
συµπεριλαµβάνονται στις 
αιτήσεις πληρωµής που 
απεστάλησαν στη 
∆ιαχειριστική Αρχή 

Αντίστοιχη 
δηµόσια 

συνεισφορά 

Ιδιωτικές δαπάνες ∆απάνες που 
καταβλήθηκαν από το 
φορέα που είναι 
αρµόδιος για την 

καταβολή των πληρωµών 
στους δικαιούχους 

Σύνολο των πληρωµών 
που ελήφθησαν από 

την Επιτροπή 
 

2008 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής– Αµιγής 
Στόχος ‘ΣΥΓΚΛΙΣΗ’  
(ΕΤΠΑ) 

    

434.400 

ΑΠ 10 

Εκ των οποίων δαπάνες 
τύπου ΕΚΤ 

    

0 

Γενικό σύνολο      27.420.000 

∆απάνες τύπου ΕΤΠΑ επί 
του γενικού συνόλου 

    0 

  

* Το σύνολο των Προκαταβολών αφορά τις προκαταβολές που ελήφθησαν από την Επιτροπή την 15/05/2008, για το έτος 2008 
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1.1.3 Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των ταµείων 

 

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει µία σωρευτική ανάλυση των 

κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία δεν θα συµπληρωθεί αλλά θα 

υποβληθεί όµοιος πίνακας excel µε στοιχεία προϋπολογισµού ένταξης, ο οποίος θα 

σταλεί ως διακριτό αρχείο από το κυρίως κείµενο της έκθεσης, όπως άλλωστε έχει 

ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 

του Παρόντος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία 

Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 1 
Θέµα 
προτεραιότητας 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 2 
Μορφή 
χρηµατοδότησης 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 3 
Έδαφος 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 4 
Οικονοµική 
δραστηριότητα 

Κωδικός * 
∆ιάσταση 5 
Γεωγραφική 
περιοχή 

Ποσό 
** 

            

Σύνολο   

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

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

1.1.4 Συνδροµή ανά οµάδα – στόχο 

 

Λόγω του ότι κατά, το έτος αναφοράς δεν υπήρχε σηµαντική εξέλιξη στην φυσική 

πρόοδο , δεν µπορεί να γίνει αναφορά σε οµάδες στόχους. 

 

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής 

Οµοίως λόγω µη εµφάνισης δαπανών στο Πρόγραµµα κατά το έτος αναφοράς δεν 

υφίστανται θέµατα ανάκτησης της συνδροµής. . 

 

1.1.6 Ποιοτική ανάλυση 

Λαµβάνοντας υπόψη την περιορισµένη εµφάνιση στοιχείων υλοποίησης κατά το 

έτος αναφοράς, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση,των επιτευγµάτων του 

Προγράµµατος.  
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Σε , ότι αφορά τη συνδροµή του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

και την συνάφειάς του µε τα επί µέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, 

ΕΣΠΑ 2007-2013, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) 

και Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ), υπάρχει  σχετική αναφορά,  

στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας.  

Τέλος, ως προς τις συνέπειες του Προγράµµατος στην προώθηση των ίσων 

ευκαιριών,, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 4.1. 

 

 

1.2 Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο 

 

Όπως είναι αναµενόµενο, λόγω του ότι το έτος αναφοράς 2008, ήταν έτος 

ολοκλήρωσης της προετοιµασίας εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του 

Προγράµµατος, δεν εντοπίστηκαν προβλήµατα ως προς τη συµµόρφωση µε το 

κοινοτικό δίκαιο. Εντούτοις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιµασίας και του 

σχεδιασµού  των µηχανισµών εφαρµογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και 

ελέγχου) του Προγράµµατος, κυρίαρχη κατεύθυνση ήταν η διασφάλιση της 

συµµόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρµογής του Προγράµµατος µε το 

κοινοτικό δίκαιο.  

 

1.3 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα 

αντιµετώπισής τους 

 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, λόγω περιορισµένης προόδου του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δεν 

µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση προβληµάτων. 

 

1.3.1 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Το γεγονός που σηµάδεψε το έτος 2008 είναι αναµφίβολα η κρίση, που αρχικά µεν 

ξέσπασε στον τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ενώ στη συνέχεια 

µετεξελίχθηκε στην χειρότερη οικονοµική κρίση της µεταπολεµικής εποχής για την 

παγκόσµια οικονοµία, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες 

και δηµιουργώντας πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα. 

Τα δηµόσια οικονοµικά χειροτέρευσαν σε όλες τις χώρες. Το έλλειµµα έφτασε το   

2 % του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2008 και αναµένεται να εκτιναχθεί πλέον του 5 

% του ΑΕΠ το 2009. Οι ρυθµοί ανάπτυξης υποχωρούν σε όλο τον κόσµο και στο 
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πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν γίνει αρνητικοί µε εξαίρεση την Ελλάδα και την 

Κύπρο.  

Η εξέλιξη της πορείας των οικονοµιών της ευρωζώνης είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί.  Το συµπέρασµα στο τελευταίο Ecofin είναι, ότι η ύφεση στην 

ευρωζώνη θα είναι µεγαλύτερης έντασης απ΄ ότι είχε εκτιµηθεί µόλις πριν από 

µερικούς µήνες. Μέχρι το 2010 αναµένεται να  προστεθούν 8 εκατ. επιπλέον 

άνεργοι. Ο φόβος για κοινωνικές εκρήξεις απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. 

Μέσα σε αυτή τη διεθνή κρίση η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. 

Τα δεδοµένα δεν είναι πλέον τα ίδια µε όσα επικρατούσαν και προϋπολογίζονταν 

το φθινόπωρο του 2008.  

• Ο ρυθµός ανάπτυξης µειώνεται σηµαντικά. Από την αρχική εκτίµηση για 

ρυθµό της τάξεως του 2,8 – 3,0% για το 2009, σήµερα υπολογίζεται γύρω 

στο 0,5 %.   

• Τα δηµόσια έσοδα εµφανίζεται να περιορίζονται έναντι των αρχικών 

εκτιµήσεων και προβλέψεων του προϋπολογισµού.  

• Η ανεργία, που σταδιακά και σταθερά µειωνόταν τα τελευταία 5 χρόνια, 

εµφανίζει και πάλι αυξητικές τάσεις και ρυθµούς. 

Οι ανάγκες για στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων αυξάνονται. Ειδικά 

προγράµµατα για την αντιµετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε εφαρµογή στις 

περισσότερες χώρες.   

Η ελληνική θέση για την αντιµετώπιση της κρίσης περιλαµβάνει µεταξύ των 

άλλων:  

� τη σταδιακή µείωση του ελλείµµατος και του χρέους.  

� τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας.  

� τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων.  

Στα ειδικά µέτρα για τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας 

περιλαµβάνονται µεταξύ των άλλων:  

• Η παροχή εγγυήσεων για όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και τα µέτρα 

για την προστασία των δανειοληπτών.  

• Το ειδικό σχέδιο για τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας, συνολικού 

ύψους 28 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
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• Η στήριξη, µε χαµηλότοκα δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, 80.000 µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων µέσω του ΤΕΜΠΜΕ και η υλοποίηση ειδικού προγράµµατος 

ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

• Η θεσµοθέτηση της δυνατότητας για δανειοδότηση σε ποσοστό 100% για την 

αγορά κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης και ο διπλασιασµός του 

αφορολόγητου για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για ανέγερση ή 

αγορά κατοικίας. 

• Η ενίσχυση µέσω του επενδυτικού νόµου πάνω από 6.000 επενδύσεων, 

συνολικού ύψους 12 δις. ευρώ που θα δηµιουργήσουν πάνω από 28.500 νέες 

θέσεις απασχόλησης.  

• Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, από τους πόρους του οποίου θα 

αντληθούν, µέσα στο 2009, δαπάνες περίπου 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ για να 

στηρίξουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία και το κοινωνικό 

κράτος. 

• Η εκµετάλλευση και αξιοποίηση των Σ∆ΙΤ σε έργα υποδοµών της χώρας 

παράλληλα προς την υλοποίηση ή ολοκλήρωση µεγάλων έργων υποδοµής. 

• Η προκήρυξη, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, προγραµµάτων για τη 

βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 

1980, αφενός µεν δίνοντας ώθηση τόσο στη βιοµηχανία δοµικών υλικών, όσο 

και σε συναφή µε τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλµατα, αφετέρου και 

παράλληλα δε ενισχύοντας το εισόδηµα των νοικοκυριών µε τη µείωση των 

δαπανών τους για ενέργεια. 

• Η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής, καθώς η Ελλάδα είναι µια από τις 4 χώρες της Ε.Ε. που 

βρίσκονται µέσα στους στόχους  του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

• Η δηµιουργία νέου θεσµικού πλαισίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, µε 

αποτέλεσµα να τριπλασιαστεί η εγκατεστηµένη ισχύς. 

• Η λήψη και εφαρµογή εξειδικευµένων δράσεων και µέτρων για τη στήριξη 

συγκεκριµένων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας όπως εκείνοι των 

τουριστικών επιχειρήσεων, της οικοδοµής, των εξαγωγών και του αυτοκινήτου.  

Για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων αποφασίσθηκε µεταξύ 

των άλλων: 

• Η διασφάλιση πόρων 22 δισ. ευρώ ως το 2013 για τη στήριξη της 

αγροτικής ανάπτυξης µε παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος 

µε επιπλέον 500 εκ. ευρώ. 
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• Η δηµιουργία περισσότερων από 1.800 ολοήµερων νηπιαγωγείων και 

δηµοτικών για τη στήριξη της εργαζόµενης οικογένειας αλλά και 55 νέων 

ειδικών σχολείων για ΑµεΑ  σε όλη τη χώρα.    

• Η αύξηση κατά 63% των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, σε σύγκριση µε 

το 2004. 

• Η διάθεση 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων 

οµάδων, µέσω του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. 

• Η αύξηση του επιδόµατος ανεργίας από 299 ευρώ στα 431 ευρώ. 

 

1.3.2 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006 

 

Με δεδοµένη την περιορισµένη πρόοδο του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 

του Προγράµµατος κατά το 2008, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, 

στις οποίες εντοπίστηκε σηµαντική τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

 

1.4 Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα 
 
Από το σχεδιασµό του Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» έχουν 

προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθµίσεις για την εξασφάλιση συµπληρωµατικότητας και 

συντονισµού των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το 

Ταµείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισµού», 

µεταξύ των παρεµβάσεων των Ε.Π µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, 

το ΕΤΑ και από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 9, παραγρ. 4 του 

Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριµένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σηµείο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 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). 
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Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριµένα κριτήρια 

διαχωρισµού των παρεµβάσεων σε σχέση µε τα µέσα χρηµατοδότησης κάθε 

παρέµβασης. Η θέσπιση δε των 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 επηρεάζεται από 

τη διάσταση του χώρου. 

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι 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, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές 

περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν στις παρεµβάσεις 

επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεµβάσεις για έργα υποδοµών µε 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και 

των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.  

Παράλληλα, όµως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία 

εντοπίσθηκε, στους ακόλουθους τοµείς παρεµβάσεων:  

• ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό  

• Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος. 

• Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ  

• Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας 

τοπικής στρατηγικής, που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.  

Ως εκ τούτου και µε βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού 

των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, 

οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων. 

Λαµβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραµµάτων είναι µια δυναµική 

διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα 

κριτήρια διαχωρισµού µπορούν να συµπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε 

αυτό κριθεί απαραίτητο. 
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1.5 Ρυθµίσεις παρακολούθησης 

1.5.1 Κανονιστικά θέµατα 

Με την απόφαση µε αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) των δεκατριών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων 

«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». 

 

Το Σ∆Ε σχεδιάστηκε µε βασικούς στόχους την ικανοποίηση των απαιτήσεων που 

επιβάλλονται από τους Κανονισµούς 1083/2006 και 1828/2006, την αξιοποίηση 

της εµπειρίας από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ και 

την εισαγωγή παραµέτρων που συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό των διοικητικών 

λειτουργιών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην πρόληψη αστοχιών, στην 

ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισµό του διαχειριστικού κόστους. 

 

Το Σ∆Ε είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Στόχων 

«Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» δεδοµένου 

ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήµατος είναι κοινά. Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των 

δηµόσιων πόρων Περιλαµβάνει τον ορισµό της ∆ιαχειριστικής Αρχής και των επί 

µέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα, καθώς και τον ορισµό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής 

Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Επίσης 

περιλαµβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από τον Εφαρµοστικό 

Κανονισµό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρµόζουν η 

∆ιαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η 

Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιµοποιούν, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις 

οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων 

τους, τους κανόνες επιλεξιµότητας, τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για 

παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού ∆ικαίου. 

 

Το Σ∆Ε θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) 

«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013», στον οποίο προσδιορίζονται οι φορείς που 

αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι 

κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και η 

οργανωτική δοµή των εµπλεκοµένων αρχών, καθώς και µία σειρά µέτρων που 
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στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης κατά την 

υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 

Η διαχείριση  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» ασκείται από την Ειδικές Υπηρεσίες των 

Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. 

1.5.2    1Η Επιτροπή Παρακολούθησης 

Η 1η  Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «∆υτικής Ελλάδας – 

Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» συγκροτήθηκε µε την αριθ. 

«5257/ΕΥΣ630/5-2-2008»  Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι 

αρµοδιότητές της σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 

Α΄/3.12.2007). Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π 

∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων πραγµατοποιήθηκε την 6η 

Μαρτίου 2008 στην Κέρκυρα. 

 

Η ηµερήσια διάταξη της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Π.Ε.Π ∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων περιελάµβανε: 

- Την παρουσίαση του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων 

Νήσων 2007-2013  

- Τα νέα δεδοµένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  

- Την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής 

Παρακολούθησης 

- Την ψήφιση των κριτηρίων επιλογής πράξεων  

- Την Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων  

- Την συνοπτική παρουσίαση της µεθοδολογίας για την εξειδίκευση των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

- Το Σχέδιο Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης  

  

 

1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του 

Προγράµµατος. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, η παρακολούθηση 

(monitoring) αποτελεί µια βασική παράµετρο αφού παρέχει τη δυνατότητα τα 

αποτελέσµατα της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται µε τις 

πραγµατικά προκαλούµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές αρχές της 

παρακολούθησης της ΣΠΕ καθώς και η σύνδεσή της µε την αξιολόγηση των Ε.Π. 

τέθηκαν στη σχετική  Εγκύκλιο, που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή 
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Συντονισµού (ΕΥΣΣΑΑΠ) (Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 

2007-2013, Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485, 10.6.2008).  

 

Τα βασικά εργαλεία για την «περιβαλλοντική παρακολούθηση» των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 4ης προγραµµατικής περιόδου είναι:  

i. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  

ii. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων   

iii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων και  

iv. Τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ συµπεριλαµβανοµένων 

σχετικών δεικτών υλοποίησης. 

 

Η παρακολούθηση θα διεξάγεται µέσω ετήσιων και συγκριτικών εκθέσεων, 

όπως ορίζεται στις  ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ. Οι ετήσιες εκθέσεις 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορούν τα πεπραγµένα κάθε έτους και θα 

συντάσσονται και θα υποβάλλονται εντός του εποµένου έτους έως και 30 

Απριλίου. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισµού του 

ΥΠΟΙΟ, καθώς και στην αρµόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που θα συντονίζει 

και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ  παράλληλα θα 

τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. 

 

Η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης θα αφορά το έτος 2008 περιλαµβάνοντας και τα πεπραγµένα του 2007 

και κατ΄ εξαίρεση θα υποβληθεί µέχρι 30η Σεπτεµβρίου 2009 αφού 

οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές κατάρτισης των ετήσιων εκθέσεων. 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ αποτελεί ευθύνη της ∆ιαχειριστικής 

Αρχής µε τη συνδροµή και συνεργασία της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής και 

των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, που ενδεχοµένως συµµετέχουν στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.  

 

Για τον καλύτερο συντονισµό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανατέθηκε το 

2009 από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ) σε εµπειρογνώµονα το έργο της υποστήριξης της 

Εθνικής Αρχής Συντονισµού σε σχέση µε την παρακολούθηση της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 

Τέλος, εντός του 2009 συγκροτήθηκε Οµάδα Εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ µε 

στόχο την εφαρµογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης κατά την 
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υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ  µέσω σχετικών 

εισηγήσεων, προτάσεων και γνωµοδοτήσεων στα σχετικά θέµατα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 

ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 

 

Στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης , οι  ενέργειες 

‘’ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

ηλικιωµένων και ατόµων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας’’ που εντάχθηκαν στο 

πλαίσιο του ΄Άξονα προτεραιότητας 9 ‘’Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 

Ιονίων Νήσων’’ του ΠΕΠ, συνέβαλαν µε 6.399.661 ευρώ Κοινοτικής Συνδροµής 

(σε όρους Π/Υ ένταξης) στην εφαρµογή του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ 

(Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης) και του Ειδικού Στόχου του που αφορά 

σε ‘’Στοχευµένες παρεµβάσεις για τη στήριξη ατόµων που χρήζουν βοήθειας’’. 

 

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις αυτές θα συνεισφέρουν  µε 6.399.661 ευρώ Κοινοτικής 

Συνδροµής για το Στόχο 1-Σύγκλιση, στην επίτευξη του εθνικού χρηµατοδοτικού 

στόχου που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (Earmarking). 

 

Σηµειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης προόδου 

υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2008-2010, µε τις 

εξής προτεραιότητες:  

• Συνέχιση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και εξασφάλιση της µακροχρόνιας 

βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών. 

• Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως µέσω µεταρρυθµίσεων αλλά 

και από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.  

• Bελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού, 

άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. 
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• Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση,  µείωση της ανεργίας, 

καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επανακατάρτισης. 

 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις που αφορούν στη συµβολή του ΕΣΠΑ και των 

Προγραµµάτων του στο ΕΠΜ αναπτύσσονται σε τέσσερα  επίπεδα: 

Α) Αύξηση της χρηµατοδοτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο 

µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΕΣΠΑ  για την εξυπηρέτηση της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας, συγκριτικά µε το Γ ΚΠΣ. 

Β) Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στο επίπεδο των 

ποσοτικών στόχων ή/και δεικτών της Λισσαβόνας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

σχετική θέση της χώρας σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ (όπως 

παρακολουθείται περιοδικά µε τους διαρθρωτικούς δείκτες), τόσο σε 

ονοµαστικούς όσο και σε πραγµατικούς όρους. 

Γ) Συµβολή στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων του ΕΠΜ, διασφάλιση της  

συνέπειας των Επ. Προγραµµάτων µε τις 24 Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 

Γραµµές και ανταπόκριση στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την 

Ελλάδα. 

∆) Συντονισµός ΕΣΠΑ και ΕΠΜ στα επίπεδα του σχεδιασµού, εφαρµογής, 

διαχείρισης, στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ολοκλήρωση των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 

και το Νόµο 3614/2007. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται, ανά άξονα προτεραιότητας, τα στοιχεία 

υλοποίησης του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, µε βάση 

όσα αποτυπώθηκαν ήδη στην παράγραφο 1.1. ως προς την πρόοδο που 

σηµειώθηκε στην εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος κατά το έτος 

αναφοράς της παρούσας Έκθεσης (2008). Σηµειώνεται, ότι όσον αφορά τις τιµές 

αφετηρίας και στόχους στους πίνακες δεικτών οι οποίοι ακολουθούν, τα στοιχεία 

και οι σχετικές αναφορές έχουν αντληθεί από το ΕΠ, στο οποίο υπάρχει αναλυτική 

παρουσίαση 
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3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδοµές και 

Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας ∆υτικής Ελλάδας» 

 
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί τη στρατηγική επιδίωξη και 

τον βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράµµατος που είναι η ανάπτυξη και 

οργάνωση των υποδοµών και υπηρεσιών προσπελασιµότητας, µε την ταχύτερη 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήµατος µεταφορών για την εξασφάλιση 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλούς µετακίνησης. 

 

Οι γενικοί στόχοι του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην 

αναβάθµιση και συµπλήρωση των δικτύων µεταφορών και των µεταφορικών 

υπηρεσιών, στη µείωση του χρόνου και του κόστους µεταφοράς προσώπων και 

αγαθών και στη βελτίωση της ασφάλειας και του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

 

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του 

συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008 της 

παρούσας έκθεσης (2008), εξειδικεύθηκαν οι Θεµατικές Προτεραιότητες: 

�  22 «Εθνικές Οδοί» και 

�  23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί».  

 

Στη συνέχεια και µετά την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί» και την έγκρισή τους µε τη 

γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης δηµοσιεύθηκε η πρώτη 

πρόσκληση µε κωδικό Πρόσκλησης 01/23/01/14672 27.10.2008. Η εν λόγω 

πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης  

32.941.177,00 €. 

 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραµµατικά στοιχεία και οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

Προτεραιότητας.  

 

Όµως, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγµάτων του Άξονα, 

συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς αφενός µεν η φυσική πρόοδος του Άξονα 
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αφορά µόνον τις παραπάνω εξειδικεύσεις και τη σχετική µε τη µία εξ αυτών 

προκήρυξη αφετέρου δε δεν υπάρχει οικονοµική πρόοδος στην εφαρµογή του 

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

Στόχος 6,5

Αφετηρία 895

Ολοκλήρωση

Στόχος 143

Αφετηρία 3520

Ολοκλήρωση

Στόχος 6,7

Αφετηρία 268,966

Ολοκλήρωση

Στόχος 3,4%

Αφετηρία

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

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

Βελτίωση σιδηροδροµικού δικτύου (Χλµ.)

Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθµίζεται 
επί του συνολικού υφιστάµενου (%)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας 
(Χλµ.)
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3.1.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδοµές και 

Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου» 

 

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

Στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι 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, και 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. 

 

Ο γενικός στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται µε την επίτευξη επιµέρους ειδικών 

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

αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας.  

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, 

εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω κωδικοί θεµατικής προτεραιότητας: 

� Θεµατική Προτεραιότητα 22 «Εθνικές Οδοί» 

� Θεµατική Προτεραιότητα 23 «Περιφερειακές/ Τοπικές Οδοί» 

Με την από 6/03/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

«∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», εγκρίθηκαν τα 

κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 02: Υποδοµές 

Προσπελασιµότητας Πελοποννήσου. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραµµατικά στοιχεία και οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

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

Ολοκλήρωση

Στόχος 35

Αφετηρία 1.250      

Ολοκλήρωση

Στόχος 45

Αφετηρία 4.600      

Ολοκλήρωση

Στόχος 3

Αφετηρία 11

Ολοκλήρωση

Στόχος 1,37

Αφετηρία 2,4

Ολοκλήρωση

Στόχος 27,3

Αφετηρία 36,0

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

Παρεµβάσεις αναβάθµισης λιµένων επί των 

υφιστάµενων (%)

Εκροές

Αποτελέσµατα

Λιµένες που αναβαθµίζονται (Αριθµός)

Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας 
(χλµ.)

Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός 

αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιίας 
(χλµ.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Παρεµβάσεις βελτίωσης / αναβάθµισης - 
κατασκευής οδικού δικτύου επί του 
υφιστάµενου (%)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα 
∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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3.2.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Υποδοµές και 

Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Ιονίων Νήσων» 

 

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

Στόχο του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η δηµιουργία και 

λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού µεταφορικού 

άξονα, µε συνδυασµό των συστηµάτων µεταφοράς, που θα ενισχύει την 

«εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιµότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 

εντάσσοντας τις βασικές υποδοµές µεταφορών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ο άξονας 

αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων 

µεταφορών τόσο της ευρύτερης περιοχής µε τις απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές 

περιοχές όσο και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής – Ιονίου. 

 

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

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του 

συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, 

εξειδικεύθηκαν οι Θεµατικές Προτεραιότητες: 

� 22 «Εθνικές Οδοί»  (6.562.000 ευρώ) 

� 23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί» (40.000.000 ευρώ) 

 

Στη συνέχεια, στις 18/07/2008 εκδόθηκε από την Ε∆Α Ιονίων Νήσων η πρώτη 

Πρόσκληση, συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 20.000.000€, που αφορά στον κωδικό 

θεµατικής προτεραιότητας 23. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραµµατικά στοιχεία και οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

Προτεραιότητας.  

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Ολοκλήρωση

Στόχος 6,0

Αφετηρία 90,5       

Ολοκλήρωση

Στόχος 57,0

Αφετηρία 1.390,7   

Ολοκλήρωση

Στόχος 3

Αφετηρία 15

Ολοκλήρωση

Στόχος 4,2

Αφετηρία 4,3

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Αναβάθµιση επί υφισταµένου βασικού 

οδικού δικτύου (%)

Εκροές

Αποτελέσµατα

Λιµένες που αναβαθµίζονται (Αριθµός)

Βελτίωση-κατασκευή εθνικής οδοποιίας 
(Χλµ.)

Βελτίωση-κατασκευή οδών εκτός 
αυτοκινητοδρόµων και εθνικής οδοποιίας 

(Χλµ.)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα 
∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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3.3.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 
 

3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση 

και Επιχειρηµατικότητα ∆υτικής Ελλάδας» 

 

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

 

Στρατηγικός στόχος στο επίπεδο περιφερειακού σχεδιασµού είναι να καταστεί η 

Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι 

εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, αφορούν 

στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων όλων των τοµέων 

της οικονοµίας, µε προτεραιότητα στη νεανική και γυναικεία επιχειρηµατικότητα, 

στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρµοσµένης έρευνας και τεχνολογίας, στη 

σύνδεση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναµικών κλάδων. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, 

εξειδικεύθηκε η Θεµατική Προτεραιότητα 02 «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». 

 

Στη συνέχεια στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραµµατικά 

στοιχεία και οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα 

Άξονα Προτεραιότητας.  

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Ολοκλήρωση

Στόχος 166

Αφετηρία 41.620      

Ολοκλήρωση

Στόχος 240

Αφετηρία

Ολοκλήρωση

Στόχος 450

Αφετηρία 15.020      

Ολοκλήρωση

Στόχος 30

Αφετηρία 26

Ολοκλήρωση

Στόχος 0,40%

Αφετηρία

Ολοκλήρωση

Στόχος 3%

Αφετηρία

Ολοκλήρωση

Στόχος 3%

Αφετηρία 15.020      

Ολοκλήρωση

Στόχος 115%

Αφετηρία

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

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 (%)

Εκροές

Αποτελέσµατα

Αριθµός τουριστικών κλινών που 

εκσυγχρονίζονται 

Αριθµός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν 

από τα προγράµµατα 

Αριθµός νέων τουριστικών κλινών 

Αριθµός επιχειρήσεων που ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και 
Καινοτοµίας 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που θα 
ενισχυθούν από τα προγράµµατα (%)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα 
∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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3.4.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση 

και Επιχειρηµατικότητα Πελοποννήσου» 

 

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

 

Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ως γενικό στόχο τον εκσυγχρονισµό 

της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

 

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά µε την ψηφιακή σύγκλιση και την 

επιχειρηµατικότητα, αποτυπώνεται µέσω επιµέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του 

συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), δεν εµφανίζεται φυσική 

πρόοδος στην εφαρµογή του άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

Προτεραιότητας.  

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Ολοκλήρωση

Στόχος 260

Αφετηρία 33.296         

Ολοκλήρωση

Στόχος 0,81       

Αφετηρία 1,4

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

ΜΜΕ που ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / 
βελτιώνονται (%)

Εκροές

Αποτελέσµατα

Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το 
Πρόγραµµα (Αριθµός)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα 
∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 

                                                                                                                                   50                                    

3.5.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση 

και Επιχειρηµατικότητα Ιονίων Νήσων» 

 

3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

 

Γενικός στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασµού µέσω του 

συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας και σηµαντική µεσοπρόθεσµη 

προτεραιότητα αποτελούν: 

- αφενός η προσπάθεια ιδιαίτερα του εµπλουτισµού του συνολικού 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. 

 

Ο γενικός αυτός στόχος θα πραγµατοποιηθεί µε την επίτευξη επιµέρους ειδικών 

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

αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), δεν εµφανίζεται φυσική 

πρόοδος στην εφαρµογή του άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

Προτεραιότητας.  

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

Ολοκλήρωση

Στόχος 290

Αφετηρία 16.392      

Ολοκλήρωση

Στόχος 12.600    

Αφετηρία 190.500    

Ολοκλήρωση

Στόχος 1,7%

Αφετηρία

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

% υφιστάµενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται 
- βελτιώνονται 

Εκροές

Αποτελέσµατα

Eπιχειρήσεις που ενισχύονται από 
επιδοτούµενα προγράµµατα (Αριθµός)

Αριθµός τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
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3.6.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.7 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής ∆υτικής Ελλάδας» 

 

3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής και περιφερειακής πολιτικής προώθησης και 

µακροπρόθεσµης διατήρησης της ανάπτυξης, οι γενικοί στόχοι του Άξονα αφορούν 

στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και 

αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του τουρισµού, στην άρση 

της αποµόνωσης και στη µείωση του κοινωνικού ρατσισµού, στην ενίσχυση της 

απασχόλησης και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι θα πραγµατοποιηθούν µε την επίτευξη επιµέρους ειδικών 

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

αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, 

εξειδικεύθηκαν οι Θεµατικές Προτεραιότητες: 

� 45 «∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)», 

� 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία και την 

ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, 

ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή». 

 

� 75 «Υποδοµές Εκπαίδευσης», 

� 76 «Υποδοµές Υγείας» και 

� 79 «Άλλες κοινωνικές υποδοµές».  

 

Μετά δε την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία 

και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής και εξέλιξης της 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 
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γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να 

εναρµονισθεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή» και την έγκριση τους µε τη γραπτή 

διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης δηµοσιεύθηκε  η πρώτη προκήρυξη 

την 16/09/2008. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων 

συνολικής δηµόσιας δαπάνης  10.754.203 €. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραµµατικά στοιχεία και οι 

δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα 

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

Ολοκλήρωση

Στόχος 10

Αφετηρία 12            

Ολοκλήρωση

Στόχος 224        

Αφετηρία 1.999       

Ολοκλήρωση

Στόχος 45          

Αφετηρία 37            

Ολοκλήρωση

Στόχος 70          

Αφετηρία 260          

Ολοκλήρωση

Στόχος 35          

Αφετηρία 91            

Ολοκλήρωση

Στόχος 100%

Αφετηρία 74%

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

Ποσοστό πληθυσµού που εξυπηρετείται από 
ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)

Αποτελέσµατα

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Εκροές
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3.7.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» 

 

3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

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. Στην κατεύθυνση αυτή, οι γενικοί 

στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών 

προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη βελτίωση των 

προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και στη διαφοροποίηση του 

αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας. 

 

Οι γενικοί αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό, σε σχέση µε 

την επίτευξη επιµέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό 

εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του συγκεκριµένου Άξονα 

Προτεραιότητας.  

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008,  

προωθήθηκε η διαδικασία εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Ειδικότερα στον Άξονα 8 προωθήθηκε προς την ΕΑΣ η διαδικασία εξειδίκευσης 

κωδικών προτεραιότητας του άξονα και µε τις ανάλογες εγκρίσεις που 

ακολούθησαν προωθήθηκε η διαδικασία των προσκλήσεων κατά το έτος 2009: 

� Θεµατική Προτεραιότητα 44 «∆ιαχείριση οικιακών και Βιοµηχανικών 

Αποβλήτων» 

� Θεµατική Προτεραιότητα 46 «Αποχέτευση Ύδατος (λύµατα)» 

� Θεµατική Προτεραιότητα 69 «∆ράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας» 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
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Μετά δε την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 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 

εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων» και την 

έγκριση τους µε τη γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

δηµοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη την 08/09/2008. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά 

χρηµατοδότηση πράξεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης   1.375.000 €, για το έτος 

2008. 

 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων 

που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.  

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Ολοκλήρωση

Στόχος 20

Αφετηρία 88            

Ολοκλήρωση

Στόχος 240        

Αφετηρία 4.300       

Ολοκλήρωση

Στόχος 600        

Αφετηρία 1.860       

Ολοκλήρωση

Στόχος 4            

Αφετηρία 19            

Ολοκλήρωση

Στόχος 5            

Αφετηρία 2              

Ολοκλήρωση

Στόχος 22,7       

Αφετηρία

Ολοκλήρωση

Στόχος 5,6         

Αφετηρία 4,6           

Ολοκλήρωση

Στόχος 32,26     

Αφετηρία 37,7         

Ολοκλήρωση

Στόχος 100%

Αφετηρία 13%

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

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / 
ΧΥΤΥ (%)

Νοσοκοµειακές Κλίνες που δηµιουργούνται 
/ αναβαθµίζονται (Αριθµός)

ΕΕΛ που αναβαθµίζονται (Αριθµός)

ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δηµιουργούνται (Αριθµός)

Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθµίζονται / 
κατασκευάζονται (επί των υφιστάµενων) 

(%)

Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (επί των υφιστάµενων) (%)

Αποτελέσµατα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Νοσοκοµειακές Κλίνες που δηµιουργούνται 
/ αναβαθµίζονται (επί των υφιστάµενων) 

(%)

Εκροές

Μνηµεία / αρχαιολογικοί χώροι που 
αναδεικνύονται (Αριθµός)

Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθµίζονται / 
κατασκευάζονται (Αριθµός)



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 
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3.8.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη 

πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.9 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» 

 

3.9.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

 

Όσον αφορά στο συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας και στο πλαίσιο του 

περιφερειακού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, στόχος είναι, αφενός µεν η 

ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασµό µε 

το πλούσιο πολιτισµικό απόθεµα, ώστε να αποτελέσουν την αναγκαία και ικανή 

βάση για µια διαφοροποιηµένη τοπική ανάπτυξη, αφετέρου δε η διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας, 

στοιχείων που συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης 

και ευηµερίας των κατοίκων της Περιφέρειας 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.  

 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω επιµέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε 

σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του 

συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, 

εξειδικεύθηκαν οι Θεµατικές Προτεραιότητες: 

� 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών δοµών» (6.338.406 ευρώ) 

� 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 

εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων» 

(68.113.160 ευρώ) 
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Σε συνέχεια δε της εξειδίκευσης των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεµατικής 

Προτεραιότητας 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 

εναρµονιστεί η εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής 

υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτηµένων προσώπων». 

δηµοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση στις 5/09/2008. Η παρούσα πρόσκληση αφορά 

χρηµατοδότηση πράξεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης 6.800.000 ευρώ. Στο 

πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης εντάχθηκε ένα έργο (αριθµός ένταξης: 

8530/23-12-08) συνολικού προϋπολογισµού 8.113.160 ευρώ, Στο εν λόγω, έργο 

έγινε η χρήση της ρήτρας ευελιξίας του Προγράµµατος. 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων 

που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.  
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∆είκτες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Ολοκλήρωση

Στόχος 10

Αφετηρία 51            

Ολοκλήρωση

Στόχος 130          

Αφετηρία 569          

Ολοκλήρωση

Στόχος 15            

Αφετηρία 26            

Ολοκλήρωση

Στόχος 4              

Αφετηρία 15            

Ολοκλήρωση

Στόχος 2              

Αφετηρία 4              

Ολοκλήρωση

Στόχος 8              

Αφετηρία 3              

Ολοκλήρωση

Στόχος 13,0         

Αφετηρία 69,0         

Ολοκλήρωση

Στόχος 10,5         

Αφετηρία 71,0         

Ολοκλήρωση

Στόχος 20.000      

Αφετηρία 8.500       

Ολοκλήρωση

Στόχος 3,7           

Αφετηρία 38,0         

Ολοκλήρωση

Στόχος 4,7           

Αφετηρία 9,0           

Ολοκλήρωση

Στόχος 100,0       

Αφετηρία 55,0         

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

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)

Εκροές

Αποτελέσµατα

Μονάδες α’θµιας φροντίδας που 
δηµιουργούνται - αναβαθµίζονται (Αριθµός)

Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται - 
αναβαθµίζονται (Αριθµός)

Ολοκληρωµένα σχέδια ανάπτυξης 
(Αριθµός)

Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός από 
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης ανάπτυξης 
(Αριθµός)

Πληθυσµός (µόνιµος) που εξυπηρετείται 
από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων (%)

Μνηµεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που 
αναδεικνύονται (Αριθµός)

Νέοι ΕΕΛ (Αριθµός)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από 
αναβαθµισµένα δίκτυα ύδρευσης (%)

ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ που δηµιουργούνται - 
επεκτείνονται (Αριθµός)

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από 
νοσοκοµειακές κλίνες που αναβαθµίζονται 
– δηµιουργούνται (%)

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός από δοµές 
α’θµιας φροντίδας (%)
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3.9.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα,,δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

3.10 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρµογής» 

 

3.10.1  Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου 

Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην τεχνική, οργανωτική και 

διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του 

Προγράµµατος, στην υποστήριξη για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της 

υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις δηµοσιότητας και πληροφόρησης για το 

Πρόγραµµα. 

 

3.10.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής 

τους 

Κατ’ αντιστοιχία µε τα προαναφερόµενα, και επειδή δεν υπάρχει ένταξη πράξεων 

στο συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν µπορεί να γίνει λόγος για εµφάνιση 

προβληµάτων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

4.1 Ενσωµάτωση της Αρχής της Μη ∆ιάκρισης και των κριτηρίων 

προσβασιµότητας των Ατόµων Με Αναπηρία (Άρθρο 

16/1083/2006 

 

Με δεδοµένο το στάδιο εφαρµογής του Προγράµµατος κατά το έτος 2008, το 

οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούµενα, ήταν έτος κυρίως ολοκλήρωσης της 

προετοιµασίας εφαρµογής του Προγράµµατος, καθώς και σχεδιασµού και 

προετοιµασίας των µηχανισµών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου δεν 

υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων 

που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π. 
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Παρ’ όλα αυτά, τόσο κατά το σχεδιασµό, όσο και κατά την προετοιµασία 

εφαρµογής ελήφθησαν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτραπεί κάθε 

διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή 

των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου 

προσανατολισµού 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 Ε.Π. 

περιλαµβάνουν:  

(i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην 

επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών 

αρχών, που είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας, καθώς και κοινωνικών 

οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων.  

(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.  

(iii) Την παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση 

µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσµατικότητα 

τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται 

η αρχή της µη διάκρισης. 

(iv) Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες 

κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση. 

 

Με την διεξαγωγή της 1ης  συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων  

που έλαβε χώρα στις 6/03/2008 στην Κέρκυρα, εγκρίθηκαν µεταξύ άλλων και δύο 

σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων  το Β3 ΄Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και 

µη διάκριση΄ και Β4 ΄Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας 

των ατόµων µε αναπηρία΄.     
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4.2 Τεχνική Βοήθεια 

 
Με δεδοµένο ότι, το έτος 2008 ήταν έτος προετοιµασίας και οριστικοποίησης του 

περιεχοµένου και των µηχανισµών εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

χωρίς να πραγµατοποιηθεί ένταξη πράξεων σε αυτό, δεν ενεργοποιήθηκαν και οι 

δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας 10 

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής». 

 

4.3 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα 

 

Στο πλαίσιο των Κανονισµών για την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα των 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων για την προγραµµατική περίοδο 2007-

2013 και των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτούς και µετά από συνεννόηση µε 

την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), οι 3 Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές του Ε.Π. ∆υτικής 

Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων κατάρτισαν και υπέβαλαν από κοινού το 

Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΠΕΠ ∆ΕΠΙΝ 2007-2013.  

 

Το Επικοινωνιακό αυτό Σχέδιο µαζί µε τα αντίστοιχα όλων των άλλων ΠΕΠ και 

Τοµεακών Προγραµµάτων υποβλήθηκαν από το Υπ.ΟΙ.Ο στην Γενική ∆ιεύθυνση 

Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. η οποία στη συνέχεια εξέφρασε τις παρατηρήσεις 

της. 

 

Μετά την προσαρµογή του, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ εγκρίθηκε 

από την αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση της Ε.Ε στις 11 Σεπτεµβρίου 2008. 

 

Αναλυτικότερα από τις τρεις Ενδιάµεσες ∆ιαχειριστικές Αρχές  του Ε.Π ∆υτικής 

Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, πραγµατοποιήθηκαν οι κατωτέρω 

ενέργειες Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας: 

 

∆υτική Ελλάδα 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που πραγµατοποιήθηκαν στην ∆υτική 

Ελλάδα αναλύονται παρακάτω: 

 

Το έτος 2008 έγινε η προβλεπόµενη ανάρτηση της Ευρωπαϊκής σηµαίας 

παράλληλα δε πραγµατοποιήθηκαν τρεις εναρκτήριες εκδηλώσεις, την 27/05/2008 

στο Μεσολόγγι, την 02/06/2008 στον Πύργο και την 04/06/2008 στην Πάτρα  

αναφορικά  µε την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος 2007-2013 και 
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τέλος παράχθηκε  και   διανεµήθηκε  σχετικό  ενηµερωτικό    υλικό (αφίσες, 

φυλλάδια ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή .  

  

Πελοπόννησος  

 

Οι δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που πραγµατοποιήθηκαν στην 

Πελοπόννησο αφορούσαν σε: 

 

• εστιασµένες ηµερίδες ή/ και διηµερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασµού 

και υλοποίησης αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Πράξεων, 

• δηµοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειµένων αναφορικά µε την 

περίοδο 2007-2013, (Σ∆Ε, Προσκλήσεις, προσκλήσεις ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας) 

• ευρεία διαβούλευση µέσω του διαδικτύου και προγραµµατισµένων ηµερίδων,  

• θεµατικές συναντήσεις µε εµπλεκόµενους στο σχεδιασµό φορείς και 

οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, 

• περιφερειακά συµβούλια µετά την έγκριση του ΕΠ, 

• αποστολή δελτίων τύπου και δηµοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και 

τοπικό τύπο, 

• έκδοση εγχειριδίων και εντύπων (αναπαραγωγή Σ∆Ε κλπ, διαχειριστική 

επάρκεια). 

• Έκδοση και διανοµή υλικού για τη συνεδρίαση της ΕπΠΑ ∆ΕΠΙΝ (6-03-2008) 
 

Ιόνια Νησιά  

 

Σε όλη τη διάρκεια  του 2008 υλοποιήθηκαν από την Ε∆Α Περιφέρειας Ιόνιων 

Νησιών οι παρακάτω δράσεις προβολής και δηµοσιότητας:  

 

� Από τις 9-16 Μαΐου 2008 αναρτήθηκε η σηµαία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  έξω από τα γραφεία των ∆ιαχειριστικών αρχών, σύµφωνα 

µε την υποχρέωση εκ του Κανονισµού 

� ∆ιοργανώθηκαν ενηµερωτικές ηµερίδες σε όλους τους Νοµούς    

για ενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε τις διαδικασίες και την 

πορεία του Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ µε τη συµµετοχή των Νοµ.Αυτ/σεων, της 

Τοπικής Αυτ/σης, Επιµελητηρίων, φορέων και υπηρεσιακών 

παραγόντων. (Οι ενηµερωτικές ηµερίδες πραγµατοποιήθηκαν: 

28/07/08 – Κεφαλονιά, 30/07/08 – Κέρκυρα, 1/08/09 – Λευκάδα 

και 08/08/08 - Ζάκυνθο) 
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� Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων 

εξέδωσε έναν ενηµερωτικό οδηγό που παρουσιάζει συνοπτικά τους 

στόχους και τους άξονες προτεραιότητας του Προγράµµατος 

∆υτικής Ελλάδας –Πελ/σου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013, στο 

σκέλος που αφορά την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών. Στο συνοπτικό 

αυτό κείµενο γίνεται περιγραφή των κυριότερων παρεµβάσεων, 

των διαδικασιών πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας των 

δικαιούχων καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και 

εφαρµογής των Αναπτυξιακών προγραµµάτων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Το έντυπο αυτό εστάλη σε 

όλους τους δυνητικούς  δικαιούχους και διανεµήθηκε στη διάρκεια 

των ενηµερωτικών ηµερίδων που προαναφέρθηκαν. 

�  Έγινε τακτική ενηµέρωση µέσω των τοπικών ΜΜΕ όσον αφορά 

στις διαδικασίες, την εφαρµογή, την πορεία και τις προκηρύξεις του 

προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ 2007-2013, τόσο µε την αποστολή ∆ελτίων 

Τύπου όσο και µε Συνεντεύξεις τύπου τoυ Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας στα ηλεκτρονικά Μέσα ενηµέρωσης. 

� Όλες οι πληροφορίες και οι προσκλήσεις/ προκηρύξεις, κλπ  όσον 

αφορά στο Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ που αφορούν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

δηµοσιεύθηκαν στην  τρέχουσα ιστοσελίδα της Ε∆Α, στο πλαίσιο 

των κανόνων διαφάνειας και δηµοσιότητας καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα 
∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 

                                                                                                                                   66                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (∆Ε.Π.ΙΝ.)» 2007-2013 

ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Μονάδα ∆ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013, Ιούνιος 2008 

                                                                                                                                   67                                                                                                               

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ANNEX       

Specify 
Objective 

(required only 
in the case of 
Multi Obj 

programmes)  

Code - 
Dimension 1 - 
Priority Theme 

Code - 
Dimension 2 - 
Form of 
Finance  

Code - 
Dimension 3 - 
Territory  

Code - 
Dimension 4 - 
Economic 
Activity 

Code - 
Dimension 5 - 
Location 

EU contribution in € 
- allocated to 

selected operations 

 CON 69 1 0.0 20 GR22 6.399.661 

 


