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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
1.1.1.

Γεωγραφικά στοιχεία – Απεικόνιση της Περιφέρειας Αττικής.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Αττικής, η οποία
χρηµατοδοτικά εντάσσεται στις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out) του στόχου
Σύγκλιση. Επίσης η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται, όσον αφορά την ονοµατολογία των
εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS), σε κατηγορία NUTS II και ο αντίστοιχος κωδικός
της παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί :

GR

GREECE

GR 30 ATTIKI

Η περιοχή παρέµβασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος απεικονίζεται στον παρακάτω
χάρτη .
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της χώρας και ειδικότερα
καταλαµβάνει το νοτιοανατολικό τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 χµ2 και
καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία αποτελεί
και την Πρωτεύουσα της Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο µεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια
Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτευούσης περιλαµβάνει το
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του
Υµηττού και της Πεντέλης (Λεκανοπέδιο της Αθήνας). Η έκταση της Περιφέρειας
Πρωτευούσης είναι 427 χµ2 και καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας
Αττικής. Η περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της εδαφικής
περιφέρειας της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑ) Αθηνών – Πειραιώς, η οποία
αντιστοιχεί κατά βάση στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Αποτελεί, δηλαδή, τµήµα της «βασικής
περιοχής» (“core area”) του ευρύτερου χώρου της Αττικής, ο οποίος έχει αποκτήσει όλα τα
χαρακτηριστικά µιας Μητροπολιτικής περιοχής.
Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικότερα, έχει έκταση 3.381 χµ2 και καλύπτει το 88,8% της συνολικής έκτασης της
Περιφέρειας. Χωρίζεται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη Νοµαρχία Πειραιά.
Στη Νοµαρχία Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ανήκουν επίσης από
διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα,
καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Το υπόλοιπο της Αττικής
περιλαµβάνει σήµερα ουσιαστικά την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και
ένα πλέγµα µικρότερων πόλεων και οικισµών πολύ στενά συνδεδεµένο µε τη «βασική ζώνη»
και την περιαστική της περιοχή.
1.1.2.

Ο Μητροπολιτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Αττικής.

Η θέση της Αττικής και ο ρόλος της Αθήνας στον ελληνικό χώρο.
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδοµικό συγκρότηµα που
ενδεχοµένως υπερβαίνει και τα διοικητικά όρια της, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει
σηµαντικό τµήµα της χώρας.
Η Αττική παρουσιάζει µία δυναµική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονοµικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων. Η δυναµική των µελλοντικών εξελίξεων στη χώρα φαίνεται να έχει
µετασχηµατίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο
εκφράζεται χωρικά µέσω του «σχήµατος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην
περιφερειακή διάρθρωση της χώρας. Στη «µέση» (ή στο σηµείο καµπής) του µοντέλου αυτού
δεσπόζει η Αττική Μητροπολιτική Περιφέρεια.
Παράλληλα, η Περιφέρεια λειτουργώντας στην πράξη ως «προωθητική δύναµη» και
«µητρόπολη-σύνδεσµος», δηµιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για σηµαντικές
διαχυτικές επιδράσεις. Έτσι, η «πραγµατική» Περιφέρεια της Αθήνας είναι ευρύτερη από την
τυπική διοικητική Περιφέρεια Αττικής, αντιµετωπίζεται δε ως «µάκρο-περιφέρεια» και στο
πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού ευρωπαϊκό-µεσογειακού µετασχηµατισµού1.
Η µητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού
άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία µε τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου µε
κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. ∆ιαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα
εργασίας σε όλους τους τοµείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του
εθνικού δικτύου τεχνικής υποδοµής που συνεχώς βελτιώνεται, το µεγαλύτερο όγκο
1

Μ. Αγγελίδης, «Οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη χωρική Ανάπτυξη», Πανεπ. Εκδόσεις ΕΜΠ 2004
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παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το µεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τοµείς της
εφηρµοσµένης έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α).
Η Αθήνα, αποτελεί το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών ως Πρωτεύουσα και κέντρο
παροχής προηγµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, είναι ισχυρός διαµετακοµιστικός
σταθµός εµπορευµάτων και συγκοινωνιακός κόµβος διεθνούς επιρροής.
Η Περιφέρεια εµφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής
πύκνωσης του «µητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης).
Παράλληλα, εµφανίζονται τάσεις µεγέθυνσης του δικτύου οικισµών της εξωαστικής
ενδοχώρας του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτεούσης (ΠΣΠ) , καθώς και έντονη
ανάπτυξη των παραλιακών περιοχών, µε κινητήρια δύναµη (driver) την οικιστική και
τουριστική ανάπτυξη και συνδυασµό αυτών για την επίτευξη εξωστρέφειας (τουριστικές
κατοικίες), δυνατότητες συνδυασµού τουρισµού-πολιτισµού (mega-events, προσέλκυση
Ξένων Άµεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) ) κ.λ.π.
Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των
ορίων που καλύπτουν θεσµοθετηµένα σχέδια και όρια, ακόµη και σε όλο τον εθνικό χώρο.
Πιο άµεση όµως είναι η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό)
χώρο πέραν της Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόµη και καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ
τόπων κατοικίας και εργασίας, όπως και µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την
Αθήνα. Στο χώρο αυτόν ανήκουν η Κορινθία, η Αρκαδία, η Αργολίδα η Βοιωτία, µέρος της
Φθιώτιδας και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι µόνο περιοχές
παραθερισµού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκησης επιχειρηµατικών ή άλλων
δραστηριοτήτων µε έδρα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Πρωτεύουσας.
Ο ρόλος της Αττικής και η θέση της Αθήνας στο αναδυόµενο σύστηµα των Ευρωπαϊκών
µεγαλουπόλεων
Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αθήνα αποτελεί µία από τις πλέον ισχυρές
Ευρωπαϊκές µητροπόλεις στην διευρυµένη Ε.Ε. Με βάση την τυπολογία που υιοθετείται από
το ESPON (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Χωρικού Σχεδιασµού) η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη
κατηγορία των ισχυρών Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών περιοχών Ανάπτυξης (strong mega’s).
Στην ενότητα αυτή των πόλεων εντάσσονται µαζί µε την Αθήνα το Ελσίνκι, το Μάντσεστερ,
το ∆ουβλίνο, το Γκέτεµποργκ, η Γενεύη και το Όσλο. Οι πόλεις αυτές χαρακτηρίζονται από
το σχετικά µεγάλο τους µέγεθος, την ανταγωνιστικότητα τους, και το ισχυρό ανθρώπινο
κεφάλαιο που διαθέτουν. Η ενότητα των πόλεων αυτών, το σύνολο των οποίων οριοθετείται
εκτός του Ευρωπαϊκού αναπτυξιακού πενταγώνου, αποτελούν τους εν δυνάµει νέους πόλους
ανάπτυξης της διευρυµένης Ε.Ε των 27 κρατών µελών, µε καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη
της χωρικής συνοχής και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ε.Ε. µέσω της
δηµιουργίας ενός πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων .
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η τυπολογία κατάταξης των Ευρωπαϊκών πόλεων που
υιοθετείται από το ESPON.
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας µια σειρά µελετών έχουν ασχοληθεί µε την
κατάταξη των µεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων σε µια ιεραρχική κλίµακα, ανάλογα µε το
δυναµισµό τους, τα διαρθρωτικά τους χαρακτηριστικά, την ποιότητα των υποδοµών και τη
διεθνή τους εµβέλεια. 2
Με βάση τις µελέτες αυτές προκύπτει ένα πρώτο επίπεδο Ευρωπαϊκών παγκοσµιουπόλεων
που περιλαµβάνει το Λονδίνο και το Παρίσι, ένα δεύτερο επίπεδο Ευρωπαϊκών πόλεων µε
ιδιαίτερα έντονο διεθνή προσανατολισµό που περιλαµβάνει συνήθως τη Φρανκφούρτη, τη
Randstad και το Μιλάνο και ένα τρίτο επίπεδο στο οποίο περιλαµβάνονται µια σειρά άλλων
πόλεων όπως το Μόναχο, οι Βρυξέλλες και η Ρώµη3. Οι δύο Ευρωπαϊκές παγκοσµιουπόλεις,
το Λονδίνο και το Παρίσι, πρόσφατα διαµόρφωσαν προσεκτικά επεξεργασµένες στρατηγικές
για την ενίσχυση της θέσης τους ως παγκοσµιουπόλεις και του κύρους που απορρέει από
αυτή. Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και στην Ολλανδία για την προβολή των τριών µεγάλων
πόλεων, του Άµστερνταµ του Ρότερνταµ και της Χάγης ως πόλεων µε διεθνές κύρος.
Ο Πίνακας 1.1 επιτρέπει τη διενέργεια χρήσιµων συγκρίσεων και διαπιστώσεων για τη
σχετική θέση της Αθήνας στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων, περιλαµβάνοντας
2

Πηγή : Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Σχέδιο της Νοµαρχίας Αθηνών, Α Φάση, Α Τόµος, 2006

3
Shachar (1996), European World Cities στο Lever W. και Baily A. (επιµ.), The Spatial Impact of Economic
Changes in Europe, Aldershot: Avebury.

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Ευρώπης µε πληθυσµό πάνω από 1 εκατοµµύριο
κατοίκους και παρέχοντας πληροφορίες για το ΑΕΠ, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, τον βαθµό
κεντρικότητας και την παραγωγική διάρθρωση των Περιφερειών (συνήθως NUTS III) που
τις φιλοξενούν.
Παρατηρείται ότι ανάµεσα στις 47 µητροπόλεις που πληρούν το πληθυσµιακό κριτήριο, η
Αθήνα (δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση η Αττική) είναι 8η κατά σειρά µε βάση το
πληθυσµιακό της µέγεθος, 20η µε βάση το µέγεθος της οικονοµικής της δραστηριότητας, 33η
µε βάση το επίπεδο ανάπτυξης, 43η µε βάση το επίπεδο προσπελασιµότητας και
κεντρικότητας, 34η µε βάση τη συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στην παραγωγική
δραστηριότητα και 14η µε βάση το βαθµό τριτογενοποίησης της οικονοµίας της.
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Πίνακας 1.1 : Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση της θέσης της Αθήνας στο Ευρωπαϊκό σύστηµα αστικών κέντρων
.

ΠΟΛΕΙΣ
Λονδίνο
Παρίσι
Λυών
Μαδρίτη
Βαρκελώνη
Μασσαλία
Στουτγάρδη
Αθήνα
Ρώµη
Μιλάνο
Φρανκφούρτη
Βερολίνο
Νάπολι
Κατοβίτσε
Τουλούζη
Άµστερνταµ
Μάντσεστερ
Πράγα
Μπέρµιγχαµ
Τορίνο
Βαρσοβία
Βουκουρέστι
Βιέννη
Λισσαβόνα
Στοκχόλµη
Αµβούργο
Βουδαπέστη
Αµβέρσα
Βαλένθια
Γάνδη
Ρόττερνταµ
Ελσίνκι
Σεβίλλη
Οστράβα
Μόναχο
Κρακοβία
Οπόρτο
Ουτρέχτη
Σόφια
Λίβερπουλ
Μπρνο
Κοπεγχάγη
Μάλαγα
Θεσσαλονίκη
Γκντανσκ
Κολωνία
∆ουβλίνο

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
(ΧΙΛ. ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ)
13.945
11.264
5.893
5.843
4.687
4.666
3.926
3.878
3.849
3.840
3.728
3.338
3.100
2.931
2.687
2.594
2.577
2.301
2.284
2.172
2.100
2.082
1.879
1.876
1.873
1.734
1.719
1.669
1.624
1.374
1.356
1.347
1.317
1.260
1.248
1.239
1.235
1.171
1.139
1.137
1.123
1.121
1.074
1.052
1.035
1.023
1.005

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΑΕΠ
(€/ΚΑΤΟΙΚΟ)

ΑΕΠ (εκ. €)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

526.675
407.554
166.896
117.842
84.998
101.919
120.753
49.392
92.857
121.868
127.219
73.223
39.533
13.288
63.494
99.953
58.709
26.574
58.923
53.513
27.252
7.628
65.082
35.942
74.877
72.193
16.435
46.366
24.624
28.595
35.910
46.451
15.149
5.602
44.176
3.874
15.115
36.915
3.131
25.626
5.415
39.820
12.235
19.847
3.307
27.081
35.743

1
2
3
7
11
8
6
20
10
5
4
13
25
40
16
9
18
33
17
19
31
42
15
27
12
13
37
22
35
30
28
21
38
43
13
45
39
26
47
34
44
24
41
36
46
32
28

37.768
36.182
28.321
20.168
18.136
21.843
30.755
13.133
24.122
31.738
34.128
21.933
12.753
4.534
23.630
38.528
22.781
11.547
25.797
24.635
12.977
3.663
34.641
19.163
39.979
41.632
9.559
27.784
15.165
20.816
26.489
34.485
11.502
4.445
35.401
3.127
12.239
31.514
2.749
22.536
4.824
35.535
11.391
18.870
3.194
26.482
35.579

4
5
15
28
31
26
14
33
21
12
11
25
35
42
22
3
23
37
19
20
34
44
9
29
2
1
40
16
32
27
17
10
38
43
8
46
36
13
49
24
41
7
39
30
45
18
6

1.487
929
731
539
550
685
1.011
424
640
839
1.048
1.106
617
797
610
961
948
944
1.003
776
635
616
929
404
439
902
742
1.121
468
1.056
1.082
367
384
837
896
746
448
1.089
537
875
815
605
384
491
622
1.110
466

Β ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(% ΑΕΠ)

ΑΝΕΡΓΙΑ
(% ΕΝ. ΠΛΗΘ.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ

1
14
26
36
35
27
9
43
28
19
8
4
31
22
33
11
12
13
10
23
29
32
15
44
42
16
25
2
39
7
6
47
45
20
17
24
41
5
37
18
21
34
46
38
30
3
40

7,2
10,0
7,0
7,1
10,4
12,7
5,3
11,7
7,8
4,6
6,3
15,7
24,7
6,8
9,0
2,7
5,5
3,6
8,4
6,2
8,7
4,1
7,2
5,3
4,0
8,3
3,8
6,2
11,4
6,6
3,7
11,6
20,1
13,4
4,2
17,1
3,7
2,2
12,9
10,6
7,5
5,1
15,2
8,3
23,6
8,1
3,6

23
33
21
22
34
39
13
38
26
11
18
43
47
20
32
2
15
3
30
16
31
9
24
14
8
28
7
17
36
19
5
37
45
41
10
44
6
1
40
35
25
12
42
29
46
27
4

10,95
9,85
28,30
23,61
35,56
23,59
33,62
18,80
15,01
32,21
16,45
20,43
18,53
44,43
24,47
12,20
25,37
15,67
32,08
32,99
22,47
20,57
19,06
40,33
18,56
17,58
20,41
30,99
31,96
34,13
22,85
41,42
23,54
48,40
23,33
36,96
30,49
16,41
25,98
21,00
35,98
11,68
18,21
24,40
37,43
16,04
32,06

46
47
18
23
8
24
10
34
43
12
39
31
36
2
21
44
20
42
13
11
28
30
33
4
35
38
32
16
15
9
27
3
25
1
26
6
17
40
19
29
7
45
37
22
5
41
14

(Ζ)

Γ ΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
(% ΑΕΠ)

88,76
90,15
70,75
76,16
63,91
74,58
66,31
79,80
84,34
67,51
83,47
79,37
80,04
53,97
74,61
86,94
74,38
84,16
67,55
66,15
77,49
70,66
80,04
56,14
81,29
82,19
79,25
68,47
65,40
64,27
75,22
53,91
72,41
49,30
76,64
59,35
68,46
82,52
73,24
78,47
59,77
88,23
77,25
72,70
58,32
83,93
67,60

2
1
29
21
40
24
36
14
5
35
8
15
12
45
23
4
25
6
34
37
18
30
13
44
11
10
16
31
38
39
23
46
28
47
20
42
32
9
26
17
41
3
19
27
43
7
33

Πηγή : Oλοκληρωµένο Αναπτυξιακό Σχέδιο Νοµαρχίας Αθηνών, 2006
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Η µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή µητρόπολη, τόσο σε πληθυσµό όσο και σε επίπεδο οικονοµικής
δραστηριότητας, αλλά και σε βαθµό προσπελασιµότητας των Ευρωπαϊκών αγορών είναι το
Λονδίνο. Η µητρόπολη µε το υψηλότερο επίπεδο εισοδήµατος και ανάπτυξης είναι το
Αµβούργο, ενώ η πόλη µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι η Ουτρέχτη. Υψηλότερη
συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στην τοπική οικονοµία έχει η Οστράβα, ενώ η πλέον
τριτογενοποιηµένη οικονοµία είναι το Παρίσι.
Η Αθήνα διαθέτει ένα σχετικά µεγάλο µέγεθος αν κανείς λάβει υπόψη του το εθνικό πλαίσιο
αναφοράς. Η Αθήνα είναι λίγο ή αρκετά µεγαλύτερη από πολλές άλλες γνωστές και
σηµαντικές µητροπόλεις, όπως η Ρώµη, η Φρανκφούρτη, το Βερολίνο, η Βιέννη, κλπ.
Όµως, το µεγάλο πληθυσµιακό της µέγεθος δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχο µέγεθος
οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ της Αθήνας είναι ίσο µε το 53% του ΑΕΠ της Ρώµης
και το 38% του ΑΕΠ της Φρανκφούρτης. ∆ηλαδή, συγκρινόµενο µε το πληθυσµιακό της
µέγεθος, το επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας είναι µικρό. Παρόλα αυτά, το ΑΕΠ της
Αθήνας είναι διπλάσιο από αυτό της Πράγας, τριπλάσιο από αυτό της Βουδαπέστης,
εφταπλάσιο από το ΑΕΠ του Βουκουρεστίου και δεκαπενταπλάσιο από το ΑΕΠ της Σόφιας.
Η σχέση ΑΕΠ και πληθυσµού διαµορφώνει ένα σχετικά χαµηλό δείκτη παραγωγικότητας, για
τα ∆υτικά τουλάχιστον πρότυπα. Η Αθήνα βρίσκεται στην 33η θέση µε βάση το κατά κεφαλή
ΑΕΠ και υστερεί έναντι όλων των ∆υτικών µητροπόλεων. Βρίσκεται σε καλύτερη θέση µόνο
σε σχέση µε τις ‘νέες’ Ευρωπαϊκές µητροπόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και
επίσης σε σχέση µε ορισµένες µητροπόλεις του Νότου.
Η θέση της Αθήνας στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
προσπελασιµότητας σε σχέση µε τον ενιαίο οικονοµικό χώρο. Η προσπελασιµότητα αυτή
µετράται µε βάση τον δείκτη πληθυσµιακού δυναµικού (population potential) ο οποίος µετρά
τη σχετική απόσταση µιας πόλης από τις σηµαντικές αγορές της Ευρώπης4. Έτσι, βρίσκεται
στην τέταρτη θέση από το τέλος στον δείκτη κεντρικότητας, υπερτερώντας µόνο σε σχέση µε
την Λισσαβόνα, τη Σεβίλλη, τη Μάλαγα και το Ελσίνκι.
Η Αθήνα συγκαταλέγεται επίσης ανάµεσα σε εκείνες τις µητροπόλεις οι οποίες
δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να απορροφήσουν το πλεονάζον
εργατικό δυναµικό. Κατέχει την 38η θέση και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
στην µητροπολιτική Ευρώπη.
Τέλος, η Αθήνα, µε ποσοστό συµµετοχής του τριτογενή τοµέα στο ΑΕΠ ίσο µε 80% περίπου,
συγκαταλέγεται 14η ανάµεσα στις πλέον τριτογενοποιηµένες οικονοµίες της Ευρώπης και
πλησιάζει τα ποσοστά των ανεπτυγµένων µητροπολιτικών κέντρων.
Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της συγκριτικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η Αθήνα είναι
µια από τις µεγαλύτερες µητροπόλεις της Ευρώπης µε βάση τον πληθυσµό, αλλά υστερεί
σε σχέση µε το µέγεθος της οικονοµίας της και το επίπεδο ανάπτυξης της συγκρινόµενη µε
τις ∆υτικές µητροπόλεις. Συγκρινόµενη µε τις µητροπόλεις του Νότου και της Ανατολής
φαίνεται ότι διατηρεί µια υπεροχή στους περισσότερους τοµείς. Η έντονα
τριτογενοποιηµένη οικονοµία της δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον
όπου ο τριτογενής τοµέας είναι ο κύριος µοχλός ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων
εργασίας. Αν και η έκκεντρη θέση της δηµιουργεί δυσκολίες ανάδειξης σηµαντικού ρόλου
σε όλο το εύρος του ενιαίου οικονοµικού χώρου, αφήνει σηµαντικά περιθώρια και
ευκαιρίες ανάδειξης ενός ηγετικού προφίλ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

4

Πετράκος και Ψυχάρης (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.
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1.1.3.

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσµού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο
πραγµατικός πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001)
παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε 3.761.810 κατοίκους. Έτσι η Περιφέρεια, αν και
καλύπτει µόλις το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του
συνολικού πληθυσµού, γεγονός το οποίο υπογραµµίζει το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της.
Από τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής και της χώρας κατά τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες, είναι εµφανές ότι εξακολουθεί να αυξάνεται ο πληθυσµός της
Περιφέρειας (Πίνακας 1.2α). Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001) ο ρυθµός
µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες σε
σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία (1981-1991), µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο
6,77%, δηλαδή να ταυτίζεται µε το επίπεδο του ρυθµού αύξησης του συνολικού πληθυσµού
της χώρας, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο της Ε.Ε. (2,64%).
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η πληθυσµιακή συγκρότηση της
Περιφέρειας Αττικής εξακολουθεί να επηρεάζεται σηµαντικά από την αθρόα εισροή
οικονοµικών µεταναστών, κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων. Μία από τις
σηµαντικότερες αιτίες προσέλκυσής τους υπήρξε η πρόσφατη σηµαντική αύξηση ζήτησης
εργατικού δυναµικού κυρίως από τον κατασκευαστικό τοµέα, λόγω της εκτέλεσης πληθώρας
τεχνικών έργων στην Περιφέρεια µε αφορµή τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004 και η οποία αποτυπώνεται και στα µεγέθη που σχετίζονται µε την εξέλιξη της
απασχόλησης και της ανεργίας, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Πίνακας 1.2α : ∆ιαχρονική εξέλιξη του Πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής 1971-2001.
Πληθυσµός
Περιφέρεια
Αττικής
Χώρα

Ποσοστιαία εξέλιξη

1971

1981

1991

2001

1971-81

1981-91

1991-01

2.797.836

3.369.443

3.523.407

3.761.810

20,43%

4,57%

6,77%

8.768.372

9.739.589

10.259.900

10.964.020

11,08%

5,34%

6,86%

Πηγή : EΣΥΕ

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για τον υπολογιζόµενο πληθυσµό στην Ελλάδα στην αρχή
κάθε έτους (Πίνακας 1.2β), ο πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής στην αρχή του 2004
έφτανε τους 3.956.707 κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας το 35,77% του συνολικού
πληθυσµού της χώρας.
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Πίνακας 1.2β: ∆ιαχρονική Εξέλιξη Μόνιµου Πληθυσµού, 1995-2004.
Έτη

Περιφέρεια Αττικής

Χώρα

1995
1996

3.752.583
3.785.957

10.634.391
10.709.150

1997

3.817.009

10.776.531

1998

3.844.701

10.882.607

1999
2000
2001
2002
2003
2004

3.867.884
3.885.366
3.898.400
3.910.096
3.928.006
3.956.707

10.834.910
10.917.457
10.949.953
10.987.559
11.023.532
11.061.735

Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής

0,59%

0,44%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Η συνέχιση της πληθυσµιακής µεγέθυνσης της Αττικής αναδεικνύει και το δυναµισµό της
οικονοµίας της, αφού η αύξηση αυτή φαίνεται ότι δεν οφείλεται κυρίως στη φυσική αύξηση
του πληθυσµού, αλλά προφανώς στην εγκατάσταση νέων κατοίκων που προέρχονται είτε
από άλλες περιοχές της χώρας, είτε από µετανάστες.

Πίνακας 1.3. :Πληθυσµιακή Ανάλυση κατά φύλο ηλικία και αστικότητα 2001.
Φύλο (%)

Ηλικιακή Οµάδα (%)

Αστικότητα (%)

Άντρες

Γυναίκες

0-14

15-64

64+

Αστικά

Αγροτικά

Περιφέρεια
Αττικής

48,4

51,6

14,2

70,6

15,2

99

1

Σύνολο
Χώρας

49,5

50,5

15,2

67,7

17,1

72,8

27,2

Πηγή : ΕΣΥΕ

Από την ανάλυση κατά φύλο, ηλικιακή οµάδα και αστικότητα της απογραφής του 2001 της
Ε.Σ.Υ.Ε., δεν φαίνονται σοβαρές διαφοροποιήσεις µεταξύ Περιφέρειας και χώρας, µε µόνη,
αναµενόµενη άλλωστε, εξαίρεση την αστικότητα, όπου η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζεται
πλήρως αστικοποιηµένη, µε ποσοστό αστικού πληθυσµού 99%.
Η δηµογραφική σύνθεση κατά οµάδες ηλικιών δείχνει ότι το πρόβληµα της γήρανσης του
πληθυσµού στην Αττική είναι λιγότερο οξύ σε σχέση µε τη χώρα, γεγονός που σχετίζεται και
µε την είσοδο των οικονοµικών µεταναστών. Ο δείκτης γήρανσης στην Αττική
διαµορφώνεται στο 1,01 έναντι 1,09 για το σύνολο της χώρας και 0,94 για την Ε.Ε. Παρά το
γεγονός της καλύτερης σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας δηµογραφικής σύνθεσης στην
Περιφέρεια Αττικής, ο δείκτης γήρανσης είναι ιδιαίτερα υψηλός και σηµατοδοτεί, εκτός των
µακροοικονοµικών επιπτώσεων, την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού των δοµών αλλά και
ενδεχοµένως και των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας.
Η πληθυσµιακή εξέλιξη των Νοµαρχιών της Περιφέρειας κατά την δεκαετία 1991 – 2001,
σύµφωνα µε τις απογραφές της ΕΣΥΕ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.4. Για τη διερεύνηση
της εξέλιξης αυτής ελήφθη υπόψη η αναδιοργάνωση των διοικητικών ορίων που
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πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος “Καποδίστριας” και έγινε αναγωγή των
στοιχείων του 1991 (∆ήµοι και κοινότητες ανά νοµαρχιακό διαµέρισµα) στα σηµερινά
δεδοµένα.
Σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού µεταξύ
των Νοµαρχιών της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα, οι Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιά
παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης της τάξης του 3%, το οποίο αντιστοιχεί στο ήµισυ περίπου
του ρυθµού αύξησης του συνόλου της Περιφέρειας, ενώ αντίθετα οι Νοµαρχίες Ανατολικής
και ∆υτικής Αττικής παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αύξησης, 36,34% και 21,12%
αντίστοιχα (Πίνακας 1.4).
Πίνακας 1.4.:Εξέλιξη πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής ανά Νοµαρχιακό
∆ιαµέρισµα, 1991-2001.
1991

2001

Ποσοστιαία Μεταβολή
1991-2001

Νοµαρχία Αθηνών

2.577.609

2.664.776

3,38%

Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής
Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής

296.263

403.918

36,34%

125.177
524.358

151.612
541.504

21,12%
3,27%

Νοµαρχία Πειραιώς
Σύνολο Αττικής
Σύνολο Χώρας

3.523.407

3.761.810

6,77%

10.259.900

10.964.020

6,86%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Η διαφοροποίηση του ρυθµού µεταβολής του πληθυσµού των Νοµαρχιών της Περιφέρειας
επιβεβαιώνει την ενδοπεριφερειακή ανακατανοµή του πληθυσµού υπέρ των Νοµών
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, οι οποίες αν και συµµετέχουν µε ποσοστά 10,7% και 4%
αντίστοιχα στον πληθυσµό της Περιφέρειας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αύξησης του
πληθυσµού τους και αναδεικνύουν τη δυναµική πληθυσµιακή τους εξέλιξη. «....Οι φάσεις του
αστικού κύκλου (αστικοποίηση, προαστειοποίηση, αποαστικοποίηση-ανάπτυξη νέων οικισµών,
επαναστικοποίηση) έχουν επηρεάσει σηµαντικά την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη η
Αττική έχει περάσει από την φάση της αποαστικοποίησης και προαστειοποίησης και βρίσκεται
στην φάση της δηµιουργίας νέων οικισµών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διαµόρφωση
δράσεων για την διαχείριση του αστικού κύκλου....» Η ανωτέρω διατύπωση, που υπήρχε στο
κείµενο του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, όχι µόνο εξακολουθεί να είναι επίκαιρη αλλά
επιτείνεται, σαν συνέπεια και των µεγάλων έργων που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια λόγω
των Ολυµπιακών Αγώνων. Η άναρχη αστική διάχυση κυρίως προς τα Μεσόγεια , τη
Βορειοανατολική αλλά και τη ∆υτική Αττική επιβάλλει τη λήψη άµεσων µέτρων για
θεσµικές παρεµβάσεις ρύθµισης του χώρου µε στόχο τον περιορισµό της αστικής διάχυσης,
την επέκταση του δικτύου των βασικών υποδοµών ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών υποδοµών
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, έστω και εκ των υστέρων, αλλά και την
αναγκαιότητα άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων αστικής αναζωογόνησης στις κεντρικές
συνοικίες των ∆ήµων που αντιµετωπίζουν έντονη πληθυσµιακή µείωση.
Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες και τις επιστηµονικές εκτιµήσεις η συνέχιση των τάσεων που
παρατηρήθηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες θα οδηγήσει σε διπλασιασµό ειδικότερα στον
πληθυσµό της Ανατολικής Αττικής 5µέχρι το 2030, ενώ η πληθυσµιακή σύνθεση του ∆ήµου
Αθηναίων θα αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από συνταξιούχους , οικονοµικά ασθενέστερους
και οικονοµικούς µετανάστες.

5

Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, 5-6 Μαΐου 2006
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1.2
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ.

ΜΕ

ΤΗ

ΧΡΗΣΗ

1.2.1 ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες της Περιφέρειας Αττικής
Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες αποτελούν την οµάδα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης
της διαδικασίας που έθεσε σε εφαρµογή για τις χώρες-µέλη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) και η οποία στοχεύει στη µετάβαση της E.E. σε µία
περισσότερο δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία, που θα βασίζεται στη γνώση, την
κοινωνική συνοχή και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες εντάσσονται σε έξι γενικές κατηγορίες ως ακολούθως:
•

Γενικοί οικονοµικοί δείκτες

•

∆είκτες απασχόλησης

•

∆είκτες καινοτοµίας και έρευνας

•

∆είκτες οικονοµικής µεταρρύθµισης

•

∆είκτες εθνικής συνοχής

•

Περιβαλλοντικοί δείκτες

Οι τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά
δεδοµένα για την Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός είναι να συγκρίνουν την επίδοση της
Περιφέρειας τόσο διαχρονικά όσο και σε σχέση µε την επίδοση άλλων υπερεθνικών, εθνικών
και περιφερειακών συνόλων.
Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Περιφέρειας
Αττικής, της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε βάση τα πλέον
επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (Βάση ∆εδοµένων New Cronos),
καθώς και η κατάταξη της Περιφέρειας σε σχέση µε το σύνολο των 13 ελληνικών
Περιφερειών.
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Πίνακας 1.5 ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Αττικής
∆ιαρθρωτικός ∆είκτης

Έτος υπολογισµού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ∆Α

Επίδοση
Σε απόλυτα Σε σύγκριση
µεγέθη
ΕΕ-25

µε

ΕΕ-25
δείκτη)

Κατάταξη
σε Επίδοση
σχέση µε τις 13
Σε απόλυτα µεγέθη
ελληνικές
περιφέρειες

Σε σύγκριση µε ΕΕ-25

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης

2003

18.839,6

86,7

3

17.634,1

81,1

21.740,6

2. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο

2003

49.164,3

98,5

5

48.882,3

97,9

49.936,9

3. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 15-64)

2005

61,4%

96,2

4

60,1%

94,2

63,8%

3.1. Ποσοστό απασχόλησης ανδρών (ηλικίες 15-64)

2005

74,6%

104,7

7

74,2%

104,1

71,3%

3.2. Ποσοστό απασχόλησης γυναικών (ηλικίες 15-64)

2005

48,8%

86,6

4

46,1%

81,9

56,3%

4. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης ατόµων µεγάλης ηλικίας (55-64)

2004

35,8%

87,5

11

39,4%

96,3

40,9%

4.1. Ποσοστό απασχόλησης ανδρών µεγάλης ηλικίας (55-64)

2004

56,4%

111,7

8

56,4%

111,7

50,5%

4.2. Ποσοστό απασχόλησης γυναικών µεγάλης ηλικίας (55-64)

2004

17,7%

55,8

13

24,0%

75,7

31,7%

5. Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ

1999

0,94%

50,5

2

0,67%

36,0

1,86%

6. Συνολικό ποσοστό νέων (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης από ανώτερη 2001
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω
6.1. Ποσοστό νέων ανδρών (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης από ανώτερη 2001
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω
6.2. Ποσοστό νέων γυναικών (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης από ανώτερη 2001
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω
7. Συγκριτικά επίπεδα τιµών
2005

82,0%

107,7

1

76,5%

100,6

76,1%

78,1%

106,5

2

72,2%

98,5

73,3%

86,0%

109,0

1

81,3%

103,0

78,9%

87,8

100

8. Ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ

2002

18,9%

9. Συνολικό ποσοστό πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας µετά τις 2003
µεταβιβαστικές πληρωµές
9.1. Ποσοστό ανδρικού πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας µετά τις 2003
µεταβιβαστικές πληρωµές
9.2. Ποσοστό γυναικείου πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας µετά τις 2003
µεταβιβαστικές πληρωµές
10. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης συνόλου πληθυσµού (ηλικίες 15-64) 2004

12,2%

81,2

1

20,0%

116,3

17,20%

21,0%

140,0

15,0%

11,9%

84,9

1

20,4%

145,7

14,0%

12,5%

77,9

1

21,5%

134,5

16,0%
12,2

4,1

33,6

10.1. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης ανδρών (ηλικίες 15-64)

2004

2,5

24,5

10,2

10.2. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης γυναικών (ηλικίες 15-64)

2004

8,3

48,0

17,3

11. Συνολικό ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο του οικονοµικά 2005
ενεργού πληθυσµού
11.1. Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ανδρών ως προς το σύνολο του οικονοµικά 2005
ενεργού πληθυσµού
11.2. Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων γυναικών ως προς το σύνολο του οικονοµικά 2005
ενεργού πληθυσµού
12. Συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου - ∆είκτες ρύπων και στόχοι 2003
σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο
13. Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας - Ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ως προς το 2004
ΑΕΠ
14. Μεταφορές - όγκος εµπορευµάτων ως προς το ΑΕΠ - τονοχιλιόµετρα προς ΑΕΠ - 1999
έτος βάσης 1995=100
Πηγή : EUROSTAT : Βάση ∆εδοµένων New Cronos

4,6%

118,4

4

5,3%

136,9

3,9%

2,7%

77,5

6

2,8%

78,6

3,5%

7,2%

160,5

4

9,1%

202,4

4,5%

123,2

(τιµή

92

240,41

117,3

204,89

141,7

140,7

100,7
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ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ( 1.5)
1)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (7) δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας
(NUTSII)
2)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (8) τα διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας δεν
διακρίνονται σε ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. Συνεπώς ο δείκτης αντιπροσωπεύει το
σύνολο των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
3)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (9) τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα προέρχονται
από την έρευνα του ΕΚΚΕ “Περιφερειακές διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα” ,Iούλιος
2005.
4)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (10) δεν υπολογίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας µιάς και το
µέγεθος του ποσοστού απασχόλησης απαιτεί στοιχεία σε επίπεδο Νοµαρχίας (NUTS II) , ενώ
ο δείκτης σε επίπεδο χώρας και ΕΕ-25 υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των
ποσοστών απασχόλησης για χωρικές µονάδες επιπέδου NUTS II.
5)Για τους διαρθρωτικούς δείκτες (12) , (13) , (14) δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε
επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II).
Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 1.5 προκύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει
βελτιωµένη εικόνα συγκριτικά µε το σύνολο της Χώρας και στους δύο γενικούς οικονοµικούς
δείκτες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ και Παραγωγικότητα της εργασίας), ενώ παρουσιάζει
δυσµενέστερη εικόνα αναφορικά µε το δείκτη απασχόλησης ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας
(55-64 ετών), φαινόµενο το οποίο οφείλεται κυρίως στην τοµεακή διάρθρωση της
απασχόλησης όπου είναι διογκωµένος ο τριτογενής τοµέας, µε µείωση των απασχολούµενων
στον πρωτογενή τοµέα, καθώς και µε το δείκτη των ακαθάριστων ιδιωτικών επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στους υπόλοιπους δείκτες παρουσιάζει σηµαντικά
βελτιωµένη εικόνα έναντι της Χώρας.
Σε σχέση δε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει σηµαντικά
δυσµενέστερη εικόνα σε όλους τους παραπάνω δείκτες, µε εξαίρεση το δείκτη της
παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούµενο, του οποίου η τιµή είναι περίπου
αντίστοιχη µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο των 25, το δείκτη του συνολικού ποσοστού πληθυσµού
που αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, του οποίου η τιµή είναι χαµηλότερη σε σύγκριση µε τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο καθώς και το δείκτη του συνολικού ποσοστού νέων (ηλικίες 20-24) µε
επίπεδο εκπαίδευσης από ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω, του οποίου η τιµή
είναι υψηλότερη από το µέσο όρο της Ε.Ε. (25) .

1.2.2 Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν

Η εξέλιξη του Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής
κατά την τελευταία δεκαετία αναδεικνύει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που
επιτεύχθηκαν στην Περιφέρεια και την ονοµαστική σύγκλιση που επιτεύχθηκε µε τον
µέσο όρο της Ε.Ε, αλλά και τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας σε αυτήν.
Καθ’ όλη την περίοδο 1995 -2003 η Αττική διατηρεί κατά κεφαλήν Α.Ε.Π υψηλότερο από το
µέσο όρο της χώρας, παράγει περίπου το 40% του συνολικού Α.Ε.Π της χώρας και διατηρεί
την κυρίαρχη θέση της στην εθνική οικονοµία.
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Πίνακας 1.6.: Εξέλιξη Α.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, 1995-2003.
Α.Ε.Π.
ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Α.Ε.Π

Έτος
αναφοράς

ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π
ΚΕΦΑΛΗΝ
Α.Ε.Π
Συµµετοχή ΧΩΡΑΣ
Ποσό (εκατ. Ποσό (εκατ.
Ποσό σε €
Σύγκριση µε
στο
ΑΕΠ Ποσό (εκατ.
Σύγκριση
µε
€ / τρέχ. € / τρέχ.
σε
τρεχ.
ΕΕ25
χώρα (χώρα=1)
της χώρας € / τρέχ.
τιµές)
τιµές)
Τιµές
(ΕΕ25=100)
τιµές)
(%)

1995

79.927

30.428

38,07%

7.516

8.109

1,08

0,78

1996

87.851

32.220

36,68%

8.203

8.511

1,04

0,75

1997

97.235

35.187

36,19%

9.023

9.218

1,02

0,74

1998

105.773

38.593

36,49%

9.762

10.038

1,03

0,74

1999

112.686

41.761

37,06%

10.355

10.797

1,04

0,75

2000

124.388

46.828

37,65%

11.393

12.052

1,06

0,77

2001*

133.024

50.148

37,70%

12.148

12.864

1,06

0,78

2002*

143.386

54.505

38,01%

13.050

13.940

1,07

0,83

2003*

155.427

59.169

38,07%

14.100

15.063

1,07

0,87

* Προσωρινά Στοιχεία
Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 1995-2003 η Περιφέρεια Αττικής διατήρησε το υψηλό
ποσοστό συµµετοχής της στη διαµόρφωση του συνολικού εγχώριου προϊόντος,
παρουσιάζοντας τους ίδιους υψηλούς ρυθµούς που είχε η χώρα κατά την ίδια περίοδο.
Παράλληλα, διατήρησε και το επίπεδο του κατά κεφαλήν προϊόντος της σε επίπεδα
υψηλότερα του εθνικού µέσου όρου, παρά το γεγονός ότι η σύγκλιση του εθνικού µέσου µε
το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ25) ήταν ταχεία κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.
Σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25, η Περιφέρεια Αττικής σηµείωσε σηµαντική
πρόοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας από το 78% του Κοινοτικού µέσου όρου στο 87%
µέσα σε µια 8ετία.
Ο Πίνακας 1.7 που ακολουθεί παρουσιάζει σε περιφερειακό επίπεδο το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον αντίστοιχο µέσο όρο της τριετίας 2000-2002,
ο οποίος µετά την κατάληξη σε συµφωνία επί των δηµοσιονοµικών προοπτικών της Ε.Ε. για
την περίοδο 2007-2013 στη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου του 20056 αποτελεί το βασικό
κριτήριο υπολογισµού για την κατάταξη των Περιφερειών στις τρεις κατηγορίες γεωγραφικής
επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε την πρόταση του Γενικού Κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία για την επόµενη προγραµµατική περίοδο7.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT που παρουσιάζονται στον Πίνακα αυτό το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της Αττικής ανέρχεται σε ποσοστό 79% του κοινοτικού µέσου όρου για την
τριετία 2000-2002 και για τον λόγο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ των 16 Περιφερειών της
Ε.Ε.8 που αποτελούν µεν µέρος του Στόχου 1 – «Σύγκλιση» αλλά στις οποίες έχει αποδοθεί
καθεστώς µεταβατικής στήριξης λόγω στατιστικής σύγκλισης (phasing–out), καθώς το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ τους υπερβαίνει το 75% του µέσου όρου του κ.κ. ΑΕΠ της Ευρώπης των 25.
6
Σύµφωνα µε την τελική πρόταση της Βρετανικής Προεδρίας, το συνολικό ύψος των κοινοτικών
προϋπολογισµών για την περίοδο 2007-2013, προσδιορίστηκε στα 862,363 δις ευρώ (σταθερές τιµές 2004), που
ισοδυναµεί µε το 1,045% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα θα
εισρεύσουν πόροι ύψους συνολικά 20,101 δις ευρώ. UK Presidency (2005).
7
βλ. Council of the European Union (2005) Για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε
Περιφέρειας µετρείται σε ευρώ αλλά και σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης, που σε κάποιο βαθµό εξοµαλύνουν
τις διαφορές στις τιµές των προϊόντων και την αγοραστική ισοτιµία µεταξύ περιοχών, καθώς και ως ποσοστό του µέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εικοσιπέντε (ΕΕ-25) ο οποίος είναι ο βασικός δείκτης-κριτήριο για την
κατηγοριοποίηση των Περιφερειών της Ε.Ε.
8
Επί συνόλου 255 Περιφερειών για την Ευρώπη των 27.
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Πίνακας 1.7 Περιφερειακή κατανοµή Α.Ε.Π. σε € και σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης
(ΜΑ∆)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΕΠ
εκατ.
(2002)

σε
€

Ως
%
συµµετοχής
στο
ΑΕΠ
(Περιφερειακή
κατάταξη)

Κατά
κεφαλήν
ΑΕΠ
ΜΑ∆
(2002)

Ως
%
του
Μ.Ο.
σε της
Ε.Ε.-25
(Περιφερειακή
κατάταξη)

Μ.Ο.
τριετίας
2000-2002
του
κατά
κεφαλήν
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ως %
του Μ.Ο. της Ε.Ε.-25
Περιφερειακή
κατάταξη)
100,0%

∆ιαφορά
του
κατά
κεφαλήν
ΑΕΠ σε ΜΑ∆
Σωρευτικής
Περιόδου
1995-2002

ΕΕ-25
ΕΕ-15 (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR,
GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK)
ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (CZ, EE, CY,
LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK)
ΕΥΡΩΖΩΝΗ (EUR-11 plus GR up to
31.12.2000 / EUR-12 from 1.1.2001)
ΕΛΛΑ∆Α
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Μ.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

9814709,1

1,46%

21536,1

100,0%

9359668,5

1,53%

23555,5

109,4%

109,6%

-1,4

455040,6

31,53%

11159,1

51,8%

50,9%

5,4

7248734,7
143452,2

1,98%
100,00%

23206,6
16623,9

107,8%
77,2%

108,4%
74,4%

-3
4,8

6165,8
24329,5
3942,5
34437,8

4,30%
16,96%
2,75%
24,01%

8
2
10
2

12942,4
16341,7
17029,7
15511,0

60,1%
75,9%
79,1%
72,0%

12
5
4
4

58,0%
74,6%
75,7%
69,9%

ΗΠΕΙΡΟΥ

3607,1

2,51%

11

13599,8

63,1%

11

60,0%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Μ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

8635,7
10336,3

6,02%
7,21%

4
3

14882,8
23553,2

69,1%
109,4%

10
1

65,5%
105,2%

22579,1
2576,1

15,74%
1,80%

3
13

17345,1
15276,5

80,5%
70,9%

2
9

76,9%
67,7%

7316,1
7417,0

5,10%
5,17%

7
6

12822,1
15724,3

59,5%
73,0%

13
8

57,1%
71,2%

2
9
1
3
8

17309,2
54541,5
54541,5
2580,8
4424,0
7579,8

12,07%
38,02%
38,02%
1,80%
3,08%
5,28%

4
1
1
12
9
5

14607,3
17757,3
17757,3
16078,7
18719,8
16144,2

67,8%
82,5%
82,5%
74,7%
86,9%
75,0%

5
3
1
7
2
6

65,3%
79,0%
79,0%
71,3%
86,0%
72,4%

5
3
1
7
2
6

14584,6

10,17%

5

16834,7

78,2%

3

76,8%

3

1
2
5
4
4
1
1
1
0
1

0

1,1
5,5
6,4

10,5
5,2
1,1

ΗΠΕΙΡΟΥ,

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μ.Π.
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ
ΑΤΤΙΚΗ
Μ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Μ.Π.
ΚΡΗΤΗΣ,
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ

9,5
-0,6
7,8

4,4
14,5
8,6
3,7
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1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ. 9
1.3.1 Εξωστρέφεια & Επιχειρηµατικό Περιβάλλον.
Εξωστρέφεια
Η οικονοµία της Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίζεται ως εξωστρεφής (συγκρινόµενη µε τα
δεδοµένα της χώρας και όχι των ανεπτυγµένων µητροπολιτικών Περιφερειών της ΕΕ των 25) ,
δεδοµένου ότι µεγάλο τµήµα της µεταποιητικής παραγωγής καθώς και οι υπηρεσίες του τριτογενή
τοµέα (π.χ. τουρισµός) απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και κυρίως τις ευρωπαϊκές. Η Περιφέρεια
Αττικής, στο σύνολο των κλάδων, έχει µεγαλύτερο βαθµό εξωστρέφειας σε σύγκριση µε τις
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, καθώς διαθέτει 9 πλεονασµατικούς κλάδους. Όσον αφορά τον
τοµέα της µεταποίησης, σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους, παρουσιάζει πλεόνασµα µόνο σε τρεις
Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία)10.
Οι εξαγωγές κατά το 2005 ανήλθαν σε 4,0 δις €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση µε το
2004. Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγαν σηµαντικό ποσοστό της παραγωγής τους
κυρίως προς την ΕΕ25 παρουσιάζοντας βαθµό εξωστρέφειας ήταν τα Φαρµακευτικά Προϊόντα
(14,51% της συνολικής αξίας πααγωγής ), µηχανολογικός εξοπλισµός (15,9%), πλαστικές ύλες
(4,61%), µεταλλικά προϊόντα (8,23%) κ.λπ.
Τα κυριότερα κράτη-µέλη της ΕΕ25 προς τα οποία κατευθύνθηκαν οι εξαγωγές κατά το 2005 ήταν η
Γερµανία µε ποσοστό 21,54%, η Ιταλία µε ποσοστό 18,38%, η Κύπρος µε ποσοστό 12,75% και το
Ηνωµένο Βασίλειο µε ποσοστό 12,16%.
Τέλος, στην Αττική είναι εγκατεστηµένες αλλοδαπές επιχειρήσεις µε δραστηριότητες σχετικές µε τις
µεταφορές ενώ ακολουθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της ασφάλισης, του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και του εµπορίου. ∆ιαπιστώνεται µια αρκετά µεγάλη διασπορά
δραστηριοτήτων που αφενός καταδεικνύει τη δυνατότητα της Αττικής να προσελκύσει αλλοδαπές
επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύει και την αδυναµία προσέλκυσης εξειδικευµένων
δραστηριοτήτων που θα αναδείξουν ένα συγκεκριµένο προφίλ για την Περιφέρεια
Χαρακτηριστικά παρατηρείται η χαµηλή παρουσία εξειδικευµένων δραστηριοτήτων όπως
συµβουλευτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών αλλά και υπηρεσιών λογισµικού11.
Τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ)
Η ανάλυση της τοµεακής διάρθρωσης της Περιφερειακής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ)
µε στοιχεία ΕΣΥΕ 2003 (Πίνακες 1.8. και 1.α. του Παραρτήµατος), αναδεικνύει την (αναµενόµενη)
κυριαρχία του τριτογενή τοµέα στην Αττική µε ποσοστό 79,86%.
Ταυτόχρονα, η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί µόλις το 0,57% της συνολικής Ακαθάριστης
Προστιθέµενης Αξίας, ενώ ο δευτερογενής τοµέας κατέχει το 19,57%. Οι επιχειρήσεις της
Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τοµέα ανέρχονται συνολικά σε 69.357
µονάδες, αποτελώντας το 22,60% των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, ενώ ο τζίρος που
πραγµατοποιούν ανέρχεται σε 53.965,56 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 33,67% του τζίρου που
πραγµατοποιείται σε αυτήν. Η Προστιθέµενη αξία της µεταποιητικής παραγωγής παρακολουθεί µία
πορεία ανόδου κατά την τελευταία 10ετία, όµως παρουσιάζει ενδογενή διαρθρωτικά προβλήµατα
αφού το περιφερειακό παραγωγικό σύστηµα στηρίζεται σε κλάδους.µέσης έντασης εργασίας. Η
περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας θα στηρίζεται ολοένα και περισσότερο σε λύσεις µείωσης
της συµβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγική διαδικασία και διαρκούς εκσυγχρονισµού
9
Στρατηγική της Λισαβόνας, Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή, Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων , Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013

10 Για την αποτίµηση της εξωστρέφειας χρησιµοποιούνται ο χωροταξικός λόγος και οι εξαγωγές της Πειρφέρειας Αττικής προς τα κράτηµέλη της ΕΕ25, κατά Συνδυασµένη Ονοµατολογία (ΣΟ), βλ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Προώθησης και Προβολής Προϊόντων Περιφέρειας
Αττικής, 2006.
11 Business Monitor 2005
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και αυτοµατοποίησης της διαδικασίας.
Στο διάστηµα 2000-2003 η ιεράρχηση των τριών τοµέων της οικονοµίας της Περιφέρειας Αττικής
παρέµεινε αµετάβλητη. Ο τριτογενής τοµέας διατήρησε την κυρίαρχη, πρώτη, θέση του µε
ανεπαίσθητη αύξηση του µεριδίου του στη συνολικά παραγόµενη ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε
σχέση µε το 2000 (79,22% το 2000 έναντι 79,86% το 2003), παραµένοντας όµως σηµαντικά
υψηλότερος από το µέσο όρο της χώρας. Ο δευτερογενής τοµέας µείωσε τη σχετική του θέση από
20,22% σε 19,57% παραµένοντας ελαφρά χαµηλότερος από το µέσο όρο της χώρας, ενώ ο
πρωτογενής τοµέας παρέµεινε σε πολύ χαµηλά επίπεδα παρουσιάζοντας πολύ µικρή µείωση
φθάνοντας το 2004 σε ποσοστό µόλις 0,57% του συνολικού Α.Ε.Π. της Περιφέρειας, ποσοστό
σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο της χώρας.

Πίνακας 1.8: Ποσοστιαία Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας κατά Τοµέα σε επίπεδο Χωρικών Ενοτήτων
2000-2003.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ*

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ*

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ*

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

2000

2001

ΧΩΡΑ

7,30%

7,06%

7,09%

6,77%

21,36%

22,26%

21,80%

22,00%

71,34%

70,69%

71,11% 71,23%

ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

0,55%

0,57%

0,58%

0,57%

20,22%

20,98%

19,77%

19,57%

79,22%

78,45%

79,65% 79,86%

ΧΩΡ. ΕΝ.
ΘΡΑΚΗΣ

10,19%

9,68%

9,94%

9,60%

22,31%

23,16%

22,60%

22,54%

67,50%

67,16%

67,46% 67,86%

11,81%

11,85%

11,26%

29,57%

31,12%

31,58%

32,14%

57,87%

57,07%

56,56% 56,60%

ΧΩΡ.
ΕΝ.
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
13,23%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

12,89%

13,00%

12,58%

20,66%

20,82%

21,17%

22,20%

66,11%

66,29%

65,83% 65,22%

ΧΩΡ. ΕΝ. ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΩΝ
10,28%
ΑΙΓΑΙΟΥ

10,27%

10,32%

9,72%

11,38%

12,14%

13,09%

14,36%

78,34%

77,59%

76,58% 75,92%

ΧΩΡ.
ΕΝ.
ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΣΤΕΡΕΑΣ 12,56%

2002

2003

* Προσωρινά Στοιχεία
Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί

Πρωτογενής τοµέας.
Αναφορικά µε τον πρωτογενή παραγωγικό τοµέα, ενώ η κλαδική ανάπτυξή του σε εθνικό επίπεδο
παρουσιάζει διαρθρωτικά προβλήµατα µε χαµηλή παραγωγικότητα, µείωση της συµµετοχής του στο
εθνικό προϊόν και δυσµενή τροπή του εξωτερικού ισοζυγίου, στην Αττική εµφανίζει σηµαντικό
δυναµισµό που οφείλεται στην αυξηµένη παραγωγικότητα της εργασίας, στην εγγύτητα µε το ισχυρό
καταναλωτικό κέντρο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, στο είδος των παραγόµενων προϊόντων,
στο σχετικά µεγάλο γεωργικό κλήρο και στη χρήση σύγχρονων µεθόδων εκµηχάνισης της
παραγωγής.
Οι δυναµικοί κλάδοι αφορούν στην ανθοκοµία, τα κηπευτικά τις αµπελοκαλλιέργειες και τα
αλιευτικά προϊόντα (υδατοκαλλιέργειες), κυρίως στον Μαραθώνα, τα Μεσόγεια, τα νησιά και την
επαρχία Τροιζηνίας και σε ζώνες όπου δεν αναπτύσσονται άλλες µη συµβατές προς αυτά χρήσεις
(π.χ. τουρισµός). Με εξαίρεση την παραγωγή κρασιού και µάλιστα εµφιαλωµένου, οι παραδοσιακές
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αγροτικές δραστηριότητες στην Αττική, όπως η καλλιέργεια σιτηρών και ελιάς, τείνουν να
περιορίζονται, όπως περιορίζεται και η παραδοσιακά µετακινούµενη κτηνοτροφία.
Τα αίτια της εξέλιξης αυτής, πέρα από τη γενικότερη πορεία της αγροτικής οικονοµίας της χώρας,
εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία αστικοποίηση περιοχών µε γεωργική χρήση στην
ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας, όπως τα Μεσόγεια, καθώς επίσης και στην αυξηµένη ζήτηση
παραθεριστικής κατοικίας σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η Τροιζηνία, η οποία
εκτοπίζει µε ταχύ ρυθµό τον πρωτογενή τοµέα, καθιστώντας επιτακτική τη λήψη µέτρων για την
ανάδειξη του ρόλου της γεωργίας στην προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των κατευθύνσεων
της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της σηµασίας που αποδίδεται στην περιαστική γεωργία.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνονται οι διαπιστώσεις στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του
προγραµµατικού κειµένου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της περιόδου 2000 -2006 ότι ο τοµέας
«…παρουσιάζει ιδιαίτερο δυναµισµό, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο ζωτικός του χώρος από τις τάσεις
επέκτασης του οικιστικού δικτύου και την αστική ανάπτυξη προαστιακού, εξωαστικού και
παραθεριστικού χαρακτήρα» καθώς επίσης και ότι όσον αφορά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές
«…το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, αποτελεί βασικό αίτιο της
δυναµικής του πρωτογενή τοµέα στις περιοχές αυτές (νησιωτικές, ορεινές) λόγω της απ’ ευθείας
διάθεσης των προϊόντων στην κατανάλωση από τους ίδιους τους παραγωγούς, καθώς επίσης και του
τουρισµού…».
Η διατήρηση της «γεωργικής γης» στη Περιφέρεια θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα
του χωροταξικού σχεδιασµού. Η αξιοποίηση των µέσων που προσφέρει η νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική και κυρίως το πλέγµα των «Αγροπεριβαλλοντικών» Μέτρων µπορούν να συµβάλλουν σε
κάποιο βαθµό στη διατήρηση της γεωργίας στην Περιφέρεια Αττικής. Ο πρωτογενής τοµέας στην
Αττική καλείται πλέον να διαδραµατίσει ένα ουσιαστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος,
παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα στην Περιφέρεια σε σχέση µε την
υπόλοιπη χώρα, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε µονάδες θερµοκηπίων έντασης κεφαλαίου
και στη συγκέντρωση κτηνοτροφικών µονάδων στη ∆υτική Αττική.
∆ευτερογενής τοµέας.
Όσον αφορά στην εξέλιξη της συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα στο Α.Ε.Π. της Περιφέρειας
Αττικής, θα πρέπει να γίνει αναφορά σε δύο παραµέτρους που είναι η ενίσχυση των κατασκευών,
λόγω και της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά και η σηµαντική ιδιωτική
οικοδοµική δραστηριότητα για την παραγωγή κατοικιών, ενώ σε ότι αφορά αµιγώς τη µεταποίηση
παρατηρείται ότι ο κύκλος της αναδιάρθρωσης της µεταποίησης στην Αττική δεν έχει ακόµα
ολοκληρωθεί.
Εξέλιξη της µεταποίησης.
Η εξέλιξη του Βιοµηχανικού Τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα
πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα, 2003), τα οποία όµως αναφέρονται
µόνο στις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 10 εργαζοµένων (Πίνακες 1.β και 1.γ. του
Παραρτήµατος), αποτυπώνουν τη γενικότερη τάση της ελληνικής βιοµηχανίας που παρουσιάζει
έντονο δυϊσµό µεταξύ επιχειρήσεων που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και ενισχύουν τη θέση τους στο
διεθνή ανταγωνισµό και µεταξύ επιχειρήσεων που σε µεγάλο βαθµό ανήκουν σε κλάδους έντασης
εργασίας και δεν µπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
Είναι εµφανές ότι τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στο σύνολο της χώρας κατά την περίοδο
1993 - 2003, εµφανίστηκαν τάσεις µείωσης του πλήθους των καταστηµάτων και της απασχόλησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην απασχόληση, η πτώση αυτή υπήρξε συνεχής σε ετήσια βάση. Ωστόσο,
κατά την ίδια περίοδο η Βιοµηχανία της Περιφέρειας Αττικής, ακολουθώντας την αντίστοιχη τάση
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στο σύνολο της χώρας, γνώρισε σηµαντική αύξηση στην ακαθάριστη αξία παραγωγής, στην
προστιθέµενη αξία και στην παραγωγικότητα.
Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό ότι βρισκόµαστε σε µία διαδικασία µετασχηµατισµού –
αναδιάρθρωσης της Βιοµηχανίας στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη τάση
σε επίπεδο χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγικότητα στον τοµέα της βιοµηχανίας στην
Αττική αυξήθηκε κατά 130,9%, µέσα στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα και επιπλέον κάθε έτος η
παραγωγικότητα είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε το προηγούµενο.
Οι εξελίξεις αυτές συνετέλεσαν στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Περιφέρειας Αττικής στη
Βιοµηχανία της χώρας. Η Περιφέρεια Αττικής το 2003 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πόλο
συγκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι στην Περιφέρεια
συγκεντρώνεται το 43,7% των βιοµηχανικών καταστηµάτων και απασχολείται το 43,4% των
εργαζοµένων στο σύνολο της βιοµηχανίας της χώρας. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά εµφανίζει η
συµµετοχή της ακαθάριστης αξίας παραγωγής και της προστιθέµενης αξίας της βιοµηχανίας της
Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας (Πίνακες 1.β και 1.γ του Παραρτήµατος).
Τα σχετικά µεγάλα µεγέθη απασχόλησης στη βιοµηχανία – βιοτεχνία στην Αττική σε κάποιο βαθµό
οφείλονται σε µια εσωτερική µετακίνηση που παρατηρείται στον τοµέα προς όφελος θέσεων
απασχόλησης µε ουσιωδώς τριτογενή χαρακτήρα (π.χ. διοίκηση, εµπορία κ.λπ. προϊόντων που
παράγονται εκτός Αττικής), σε βάρος των θέσεων µε αµιγώς δευτερογενή παραγωγικό χαρακτήρα.
∆υναµισµό εµφανίζουν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών, καθώς επίσης, των
τροφίµων και των ποτών στους οποίους διαπιστώνονται και αυξηµένες εξαγορές, καθώς και
ορισµένοι των χηµικών προϊόντων στους οποίους πραγµατοποιούνται κύρια συµµετοχές κεφαλαίου.
Αντίθετα οι κλάδοι µε µεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, όπως της κλωστοϋφαντουργίας – ετοίµου
ενδύµατος, των προϊόντων µετάλλου, των προϊόντων άνθρακα, της ναυπηγοεπισκευής και της
ναυτιλίας, εµφανίζουν ενδογενή προβλήµατα. Τέλος, παρ’ ότι στην Αττική συγκεντρώνεται
σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων σε δυναµικούς κλάδους, όπως είναι τα ηλεκτρονικά, δεν έχει
διαµορφωθεί η δυνατότητα λειτουργίας κλάδων µε υπερεθνική στρατηγική αναφορά, διαπίστωση που
αναδεικνύει την αναγκαιότητα διαµόρφωσης µιας πολιτικής προσέλκυσής τους.
Οι διαφαινόµενες τάσεις, όπως αυτές εκφράζονται µέσα από την ερµηνεία της εξέλιξης των βασικών
µεγεθών του µεταποιητικού τοµέα, φαίνεται να διαφοροποιούν τις προοπτικές ανάπτυξης της
βιοµηχανίας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της.
Όσον αφορά στη χωρική διάσταση της µεταποίησης, σήµερα στην Αττική ένα µεγάλο µέρος της
βιοµηχανίας – βιοτεχνίας συγκεντρώνεται στις προσδιορισµένες ζώνες ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ, αλλά και
αναπτύσσεται διάσπαρτα µέσα στον αστικό ιστό του δυτικού κυρίως Λεκανοπεδίου και στην εκτός
σχεδίου περιοχή της περιαστικής ζώνης (Θριάσιο Πεδίο, Παρακηφίσια ζώνη, Β. Αττική, Λαυρεωτική
κ.α.) διαµορφώνοντας άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις µε αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον και το τοπίο. Η µείξη µονάδων βιοµηχανίας και βιοτεχνίας µε τις περιοχές κατοικίας ή η
διασπορά τους στον περιαστικό χώρο και εκτός των σχεδιασµένων ζωνών ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ, συνιστά
πολεοδοµικό πρόβληµα που χρήζει επίλυσης µε κριτήρια περιορισµού της ασυµβίβαστης µείξης
χρήσεων, κυριότερα όµως µε αλλαγές µεθόδου παραγωγής και εισαγωγή φιλικότερων προς το
περιβάλλον τεχνολογιών.
Στο πλαίσιο των παραπάνω δυσχερειών και των περιορισµένων δυνατοτήτων, το νέο θεσµικό
πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για οργάνωση ΒΕΠΕ στις ζώνες βιοµηχανίας-βιοτεχνίας που
έχουν οριοθετηθεί µε βάση το ρυθµιστικό σχεδιασµό, εκτιµάται ότι είναι δυνατόν να δράσει
επωφελώς ως προς τη δηµιουργία βιοµηχανικών υποδοµών και την πολεοδόµηση των ζωνών,
διαµορφώνοντας σταθερό περιβάλλον για εγκατάσταση και µετεγκατάσταση µονάδων και
παρέχοντας κίνητρα ορθολογικής οργάνωσης των υποδοχέων βιοµηχανίας – βιοτεχνίας. Επίσης, το
µέχρι σήµερα ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Π.∆. 84/1984, Π.∆. 303/1987, Κ.Υ.Α. 69269/1990) που
καθόριζε την αδειοδότηση, χωροθέτηση και επιβολή περιβαλλοντικών όρων για τη βιοτεχνία22
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βιοµηχανία σε συνδυασµό µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό (ΓΠΣ, ΖΟΕ), ήδη αναθεωρήθηκε
καταργούµενο και αντικαθιστούµενο µε ειδικό Νόµο προκειµένου να επιλυθούν ορισµένα
προβλήµατα που παρουσίασε και τα οποία δηµιούργησαν παραπέρα εµπόδια στον εκσυγχρονισµό του
τοµέα.
Τριτογενής τοµέας.
Πρόκειται για τον τοµέα όπου πραγµατοποιούνται οι περισσότερες αλλαγές και µετασχηµατισµοί,
τόσο προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών των επιµέρους
κλάδων του, όσο και των στοιχείων εκείνων που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στους Πίνακες (1.δ), (1.ε) και (1.στ) του Παραρτήµατος παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία
επιχειρήσεων και απασχόλησης στους κλάδους του τριτογενή τοµέα για την Περιφέρεια Αττικής και
το σύνολο χώρας. Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών προκύπτουν τα ακόλουθα
συµπεράσµατα :
 Η Αττική συγκεντρώνει το 36,2% των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα στο σύνολο της
χώρας. Στην Περιφέρεια χωροθετούνται το 51,5% του συνόλου των επιχειρήσεων ακίνητης
περιουσίας και εκµισθώσεων, το 46,3% των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, το
45,2% των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, το 42,7% των επιχειρήσεων στο
χώρο της εκπαίδευσης και το 52,6% των επιχειρήσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής
µέριµνας. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη βαρύνουσα θέση της Αθήνας ως τόπο
συγκέντρωσης δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα.
 Αντίστοιχη εικόνα εµφανίζει η Περιφέρεια και από πλευράς παραγόµενου τζίρου,
συγκεντρώνοντας το 65,3% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα, µε
εξαίρεση τον κλάδο των ξενοδοχείων – εστιατορίων, όπου η Αττική συγκεντρώνει χαµηλά
ποσοστά επιχειρήσεων και παραγόµενου κύκλου εργασιών (τζίρου.) των επιχειρήσεων
 Εντός της Περιφέρειας δύο είναι οι κλάδοι που συγκεντρώνουν άνω του 60% του αριθµού
των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εµπορίου και τη
διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενώ ακολουθούν µε πολύ χαµηλότερα ποσοστά τα
ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι µεταφορές – αποθηκεύσεις – επικοινωνίες και οι λοιπές
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Το εµπόριο είναι ο κλάδος που κατέχει και το
µεγαλύτερο µερίδιο στον τοµέα από άποψη κύκλου εργασιών (55,09%).
 Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 40,4% του συνόλου των απασχολούµενων στον τριτογενή
τοµέα της χώρας. Το 54% της απασχόλησης στον κλάδο των µεταφορών και το 59% στον
κλάδο των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών βρίσκεται στην Αττική.
Στην Περιφέρεια Αττικής, σηµειώνονται, αντίστοιχοι µε τους ευρωπαϊκούς, µετασχηµατισµοί
«αναδιαρθρωτικού» χαρακτήρα, οι οποίοι προσελκύουν νέες δραστηριότητες «µητροπολιτικού
χαρακτήρα» του τριτογενή τοµέα, όπως το χονδρεµπόριο, τις αντιπροσωπείες, τους Εµπορικούς
εκθεσιακούς χώρους και τις εγκαταστάσεις µεταφορών (logistics parks). Οι τελευταίες, τείνουν να
συγκεντρώνονται στην Περιφέρεια κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, κατά µήκος των
βασικών αξόνων κυκλοφορίας και των ενδιάµεσων ζωνών, όπως π.χ. της λεωφόρου Αθηνών, της
Πέτρου Ράλλη, της Ιεράς Οδού, της Κηφισού και της Αττικής οδού, αναδεικνύοντας την παλαιότερη
«παρακηφίσια» βιοµηχανική συγκέντρωση σε µητροπολιτικής σηµασίας επιχειρηµατική περιοχή
µεικτών επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, µε σηµαντικό αριθµό επιτελικών εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των βιοµηχανιών και λοιπών επιχειρήσεων του
Θριασίου Πεδίου.
Ο τοµέας του λιανικού εµπορίου στην Αθήνα παραµένει σηµαντικός µε τάσεις αύξησης, χωρίς όµως
να υπερβαίνει ο χαρακτήρας του την εθνική κλίµακα. Αντίθετα η ανάπτυξη των άλλων δυναµικών
αστικών κέντρων της χώρας και η εποχιακή αιχµή του τουρισµού κατά τη θερινή περίοδο στις πόλεις
της περιφέρειας περιορίζουν την κυριαρχία της Αθήνας στον κλάδο αυτό. Από άποψη συγκέντρωσης
κεφαλαίου διαπιστώνονται σαφείς τάσεις υποκατάστασης των µικρών καταστηµάτων από
πολυκαταστήµατα πλέον σύγχρονης εξυπηρέτησης. Η τάση διάχυσης του λιανικού εµπορίου
συνοδεύεται µε υποκατάσταση χρήσεων του δευτερογενή τοµέα από χρήσεις του τριτογενή (εµπόριο,
23
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αναψυχή) που τείνουν να εγκαθίστανται µε τη µορφή πολυκαταστηµάτων και πολυκέντρων εµπορίου
σε κελύφη βιοµηχανικών κτιρίων (π.χ. Ελαιώνας). Η αναδιάρθρωση αυτή, οικονοµική και χωρική του
λιανικού εµπορίου µπορεί να αποτελέσει σταδιακά σε επίπεδο ειδών πολυτελείας και σε επίπεδο
εµπορίας ειδών καθηµερινής χρήσης, δυναµική δραστηριότητα διεθνούς εµβέλειας, µόνο αν συνδεθεί
µε άλλες δραστηριότητες κύριας έλξης ροών πληθυσµού προς την Αττική που συνδέονται µε τον
τουρισµό, τις ειδικές τουριστικές υποδοµές και τις λειτουργίες πολιτισµού και αναψυχής διεθνούς
κλίµακας.
Το χονδρεµπόριο παραµένει στρατηγικός τοµέας στην Αττική, παρά την παρατηρούµενη σχετική
αποκέντρωση προς άλλα σηµαντικά κέντρα της περιφέρειας της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο,
Ρόδος). Ήδη µάλιστα η περιοχή του Θριασίου Πεδίου και εν µέρει της πεδιάδας των Μεσογείων
εξελίσσονται σε περιοχές προτίµησης για την εγκατάσταση µεγάλων σύγχρονων µονάδων
χονδρεµπορίου µε διαµετακοµιστικό ρόλο. Η δηµιουργία ζωνών χονδρεµπορίου στη Μαγούλα µε την
ίδρυση του ∆ιεθνούς Κέντρου Αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ, στον Ασπρόπυργο µε τη δηµιουργία
µεγάλης ζώνης χονδρεµπορικής διακίνησης εµπορευµάτων σε θέση παρακείµενη του νέου
Εµπορευµατικού Σταθµού και Σταθµού ∆ιαλογής του ΟΣΕ καθώς και άλλων ζωνών προς το
παράκτιο µέτωπο και στη Μάνδρα, συνολικής επιφάνειας 12.000 στρεµµάτων, αποτελούν ένα πρώτο
βήµα ίδρυσης µεγάλων χονδρεµπορικών – εµπορευµατικών πάρκων για την αποθήκευση και
χονδρεµπορική διακίνηση προϊόντων.
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα ενίσχυσης του µητροπολιτικού
ρόλου της Αθήνας µε εµβέλεια στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, σε συνδυασµό µε το νέο
διεθνή αερολιµένα των Σπάτων και τον εκσυγχρονισµό και τη συµπλήρωση των κύριων µεταφορικών
δικτύων υπεραστικών εµπορευµατικών µεταφορών.
Εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο.
Η εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο στην Περιφέρεια Αττικής,
αποκαλύπτει τη δυναµική εξέλιξης των επί µέρους κλάδων και τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι
οποίες διαµορφώνονται στην Περιφέρεια.
Κατ’ αρχήν, επισηµαίνεται ότι το 2003 οι έξι πρώτοι κλάδοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 88,78% του
συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Αττική είναι οι ίδιοι, και
παρουσιάζουν µάλιστα και την ίδια κατάταξη, µε τους αντίστοιχους εξι πρώτους κλάδους στο
σύνολο της χώρας, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 81,94% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων
πάγιου κεφαλαίου (Πίνακας 1.ζ του Παραρτήµατος).
Η ταύτιση αυτή γίνεται ακόµα πιο σηµαντική από τη διαπίστωση ότι το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και
το έτος 1995, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη σταθερότητα των επενδυτικών επιλογών –
προτεραιοτήτων, η οποία συνδέεται άµεσα και µε την ίδια τη δοµή της οικονοµίας της Περιφέρειας.
Τη διαπίστωση αυτή ενισχύει και η εικόνα της µεταβολής της ποσοστιαίας συµµετοχής των κλάδων
αυτών µεταξύ 1995 και 2003, τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στο σύνολο της χώρας, όπου τα
ποσοστά συµµετοχής της παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα.
Η ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο κλάδος των κατασκευών διατηρεί κυρίαρχη θέση στις
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Περιφέρεια, ενώ µαζί µε το δεύτερο κλάδο των
Μεταφορών – Αποθηκεύσεων – Επικοινωνιών υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ακαθάριστων
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Περιφέρεια Αττικής.
Η παρατήρηση αυτή υπογραµµίζει τη δυναµική του κατασκευαστικού κλάδου στην Περιφέρεια, ενώ
ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο δεύτερος κλάδος, µε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής από
ότι στο σύνολο της χώρας. Οι δύο αυτοί κλάδοι αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας
Αττικής ως το µεγαλύτερο διοικητικό κέντρο και την πολυπληθέστερη Περιφέρεια της χώρας, αλλά
και τη στρατηγική θέση της Περιφέρειας στα µεταφορικά δίκτυα και τις επικοινωνίες της χώρας.
24
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Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, άµυνας και κοινωνικής ασφάλισης, µε
την Περιφέρεια Αττικής να εµφανίζει συµµετοχή ελαφρά χαµηλότερη από την αντίστοιχη στο σύνολο
χώρας.
Όσον αφορά της υπόλοιπους κλάδους, η µεταποίηση, η οποία κατέχει την τέταρτη θέση, εµφανίζει
ποσοστό συµµετοχής στην Περιφέρεια Αττικής χαµηλότερο από το αντίστοιχο του συνόλου της
χώρας, ενώ η µείωση του ποσοστού συµµετοχής της στο διάστηµα 1995 –2003 στην Περιφέρεια, δεν
ακολουθεί την θετική εξέλιξη που παρουσιάζει η µεταποίηση στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, παρά
τη µείωση συνολικά του δευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας, η βιοµηχανία της εξακολουθεί να
αποτελεί πεδίο ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών το οποίο µάλιστα απορροφά σηµαντικό
ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Στην πέµπτη θέση βρίσκεται ο κλάδος του εµπορίου – επισκευών οχηµάτων και ειδών οικιακής
χρήσεως, ο οποίος εµφανίζει σχετικά χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην Περιφέρεια Αττικής
(6,81%), δεδοµένου ότι αυτό αποκλίνει από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής του κλάδου στο
σύνολο της χώρας. Η αιτία της απόκλισης της, της τάξης των 2,4 ποσοστιαίων µονάδων, θα πρέπει να
αναζητηθεί κατά κύριο λόγο στην επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων (πολυκαταστήµατα,
υπεραγορές τροφίµων κ.α.) και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, δεδοµένης της υπερσυγκέντρωσής
τους µέχρι τότε στην περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά και της ανόδου του επιπέδου
κατανάλωσης των κατοίκων των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας.
Τέλος, την έκτη θέση κατέχει ο κλάδος της εκπαίδευσης, που εµφανίζει ποσοστό συµµετοχής στην
Περιφέρεια Αττικής 4,42%, το οποίο είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχο ποσοστό του κλάδου σε
σύνολο χώρας και εκφράζει κατά κύριο λόγο τη συγκέντρωση πλήθους εκπαιδευτικών υπηρεσιών
στην Πρωτεύουσα σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα.
Επιχειρηµατικότητα.
Η Επιχειρηµατικότητα, ως έννοια και κοινωνικοοικονοµικό χαρακτηριστικό, υπερβαίνει το
αντικειµενικό φαινόµενο της επιχείρησης και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα
καταγράφει θετικές εξελίξεις στην επιχειρηµατικότητα, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται στην 17η
θέση ανάµεσα σε 35 χώρες του GEM (2005)12 ως προς την επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, γεγονός
που υποδηλώνει τα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης που ακόµα υπάρχουν για αυτήν την ποιοτική
διάσταση της επιχειρηµατικότητας. Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται πτώση της
επιχειρηµατικότητας ανάγκης (δηλαδή των ατόµων που στράφηκαν στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης)13. Το ποσοστό
αυτό υποχωρεί στο 14,2% το 2005, έναντι σχεδόν 40% το 2003, κάτι που σηµαίνει αντίστροφα ότι
όλo και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα για να
εκµεταλλευτούν µια ευκαιρία την οποία αντιλαµβάνονται στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Άρα, η
δραστηριότητά τους έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να αποδειχθεί επιτυχής, καθώς βασίζεται στη
διάγνωση µιας πραγµατικής ευκαιρίας και
όχι στην έλλειψη άλλων επιλογών. Η χώρα καταγράφει επίσης υψηλά ποσοστά νέων εγχειρηµάτων
που έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή (70%), ενώ υποχωρεί το ποσοστό των εγχειρηµάτων
που προσφέρουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εγχειρήµατα δηλαδή που θεωρητικά απαιτούν ένα
µεγαλύτερο βαθµό εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας.
Οι νέες επιχειρήσεις (ΑΕ και ΕΠΕ) στην Περιφέρεια Αττικής αντιπροσωπεύουν το 65,4% των νέων
επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκαν στη χώρα κατά το έτος 200514 και το 63% των επενδυθέντων
κεφαλαίων. Από µία άλλη οπτική, στην Περιφέρεια Αττικής αναλογούν 6,8 επιχειρήσεις ανά 10.000
12

Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα , (Global Entrepreneurship Monitor)..
Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2005-2006, ΙΟΒΕ, Παγκόσµιο Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας (Global Entrepreneurship
Monitor -GEM), εθνική ερευνητική οµάδα.
14
Η νέα Επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το 2005, ICAP.
13
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κατοίκους (ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία µε 3,1 και οι Περιφέρειες Κρήτης και Iονίων µε 2,8),
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν αρκεί το πληθυσµιακό κριτήριο για τη δηµιουργία επιχείρησης,
αλλά και άλλοι παράγοντες όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων, καλύτερες υποδοµές, η εγγύτητα σε
βασικές διοικητικές και οικονοµικές υπηρεσίες κ.ο.κ.
Σηµειώνεται ότι η άντληση κεφαλαίων δεν προέρχεται από πηγές χρηµατοδότησης καινοτόµων
δραστηριοτήτων (spin-offs, business angels, venture capitals), ενώ µόνο το 5,9% των νέων
εγχειρηµάτων που εντοπίστηκαν στην έρευνα του GEM (θα) προσφέρει προϊόντα / υπηρεσίες που
είναι εντελώς νέα και πρωτοποριακά για όλους τους δυνητικούς πελάτες15. Από την άλλη πλευρά, το
µέγεθος των επιχειρήσεων στην Αττική είναι µικρότερο από την Κρήτη, το Ν. Αιγαίο και τη
Θεσσαλία. Οι νέες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής φαίνεται να έχουν µία «εξειδίκευση»
επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία, στις υπηρεσίες µεταφορών (logistics) και στον τουρισµό
(παρόλο που ο τοµέας εµφανίζει µεγάλη µείωση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων).
Ο συνδυασµός των ανωτέρω ευρηµάτων, επιβεβαιώνει τη «ρηχότητα» της νέας επιχειρηµατικότητας
στην Ελλάδα, δηλαδή ότι δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το προϊόν στον
τελικό καταναλωτή, Το πλέον αρνητικό εύρηµα όµως είναι ότι η «ρηχότητα» της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό όχι µόνο της νέας
επιχειρηµατικότητας, αλλά και της καθιερωµένης. Πάνω από το 60% των καθιερωµένων
εγχειρηµάτων απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή (από τις νέες επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
2.351 ή το 87% αφορά στο εµπόριο και την παροχή υπηρεσιών και µόλις 275 ή 10% αφορούν
µεταποιητικές δραστηριότητες,). Συνάγεται ότι η «νέα» επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και, ιδίως
στην Περιφέρεια, τείνει απλώς να αναπαράγει, αντί να ανανεώνει, την τοµεακή κατανοµή των
δραστηριοτήτων στην ελληνική οικονοµία.
Τέλος, σε σχετική έρευνα πεδίου για τους παράγοντες ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην
Αττικής16, οι βασικοί τοµείς που θέτουν σε προτεραιότητα οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας εστιάζονται στις µεταφορές (µεταξύ των οποίων την ανάπτυξη των οδικών και
των σιδηροδροµικών υποσυστηµάτων της Περιφέρειας), την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την ενέργεια
καθώς επίσης και την οργάνωση του δηµοσίου τοµέα µε έµφαση στη δηµόσια διοίκηση, όπου το 95%
των απαντήσεων καταγράφει σαν εντονότερα προβλήµατα τη γραφειοκρατία και την αναγκαιότητα
µείωσης της καθώς και την (µη) διαφάνεια των ελέγχων. Περαιτέρω , εντοπίζονται προβλήµατα
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης και έλλειψης σύγχρονων εναλλακτικών
πόρων χρηµατοδότησης. Η αξιολόγηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας ως
τόπου ανάπτυξης επενδύσεων εστιάζεται στην γεωγραφική θέση και το κόστος εργασίας.
Υποδοµές Επιχειρηµατικότητας
Από τις θεσµοθετηµένες περιοχές οργανωµένης φιλοξενίας Επιχειρήσεων (ΒΕΠΕ) της Αττικής, οι
περισσότερες δεν έχουν εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο, ενώ έχουν στο µεγαλύτερο µέρος τους
δοµηθεί άναρχα µε τους εκτός σχεδίου όρους δόµησης. Σε ορισµένες από αυτές το πολεοδοµικό
σχέδιο τελεί υπό έγκριση µε τις διαδικασίες του Νόµου 1337/1983. (π.χ. ΒΙΟΠΑ Μεταµόρφωσης,
ΒΙΟΠΑ Κηφισιάς κ.λπ.).
Η λειτουργούσα ΒΙΠΑ Σχιστού, το νέο ΒΙΟΠΑ Κερατέας και το πρόσφατα χωροθετηθέν
Τεχνολογικό Πάρκο «Τεχνόπολη Ακρόπολις» στις Αφίδνες συγκροτούν µαζί µε το Τεχνολογικό –
Ερευνητικό Πάρκο «∆ηµόκριτος» στο Χολαργό και το Τεχνολογικό – Ερευνητικό Πάρκο Λαυρίου
τις βασικές υποδοµές επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας στην Περιφέρεια.

15

Βλ. και έρευνα για την επιχειρηµατικότητα της «Λέσχης Επιχειρηµατικότητας», Φεβρουάριος 2006.
Μελέτη «ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Μάϊος 2007.
16
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1.3.2.

Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή.

Απασχόληση – Ανεργία.
H Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού
πληθυσµού της χώρας και της απασχόλησης. Κατά το 2005 το ποσοστό συµµετοχής του εργατικού
δυναµικού της Περιφέρειας στο σύνολο του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15-και άνω) ανήλθε στο
55%, έναντι 53,3% για το σύνολο της χώρας, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στο 50,3% αντίστοιχα,
έναντι 48,1% του εθνικού µέσου όρου. Και τα δύο ποσοστά (συµµετοχής και απασχόλησης)
παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση. Ωστόσο, διαχρονικά παρατηρείται σταδιακή µείωση της
συµµετοχής της Περιφέρειας στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας, από 39,11%
το 1999 σε 36,75% το 2004. Αντίστοιχη µείωση παρατηρείται διαχρονικά και στη συµµετοχή της
Περιφέρειας στο σύνολο των απασχολουµένων της χώρας, η οποία από 38,75% το 1999 µειώθηκε
στο 37,17% το 2004.
Πίνακας 1.9: Εξέλιξη στοιχείων απασχόλησης, 1999-2004.
Έτος

Οικονοµικά Ενεργοί
(σε χιλιάδες)

Απασχολούµενοι (σε χιλιάδες)

Αττική

Χώρα

Μερίδιο

Αττική

Χώρα

Μερίδιο

1999

1745,3

4463,2

39,11%

1526,6

3939,8

38,75%

2000

1771,7

4437,4

39,93%

1554,9

3946,3

39,40%

2001

1732,7

4362,2

39,72%

1552,9

3917,5

39,64%

2002

1729,0

4369,0

39,57%

1571,6

3948,9

39,80%

2003

1700,7

4506,9

37,74%

1553,3

4103,9

37,85%

2004

1780,4

4822,8

36,92%

1619,1

4.329,7

37,39%

2005
4848,8
36,75%
1781,7
1628,7
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού - β΄Τρίµηνο

4381,9

37,17%

Πίνακας 1.10: Ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στο σύνολο του πληθυσµού εργάσιµης
ηλικίας (15-και άνω)
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μεταβολή
2005-1999

54,7

53,9

52,5

53,1

52,7

53,5

52,1

-2,6

51,0

51,4

51,1

50,5

52,1

51,8

52,0

1,0

50,6

50,0

50,8

50,1

50,3

50,3

49,1

-1,5

49,0

50,0

47,9

48,5

49,3

49,7

48,3

-0,7

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

51,7

51,9

50,9

50,2

51,0

54,2

53,4

1,7

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

52,0

50,4

48,9

49,9

52,1

49,8

51,8

-0,2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

56,1

54,7

54,6

53,3

54,3

52,8

54,5

-1,6

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

51,6

51,6

43,9

49,9

52,1

49,8

51,8

-0,2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

51,7

54,0

51,4

52,7

53,7

52,1

52,8

1,1

ΑΤΤΙΚΗ

51,9

52,1

51,9

52,9

53,1

55,3

55,0

3,1

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

44,7

42,8

43,1

45,3

43,8

46,0

46,7

2,0

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

55,4

55,5

54,7

56,5

56,4

56,2

56,7

1,3

ΚΡΗΤΗΣ

59,7

59,3

58,0

57,2

56,7

56,9

57,4

-2,3

52,4

52,3

51,5

51,9

52,5

53,3

53,3

0,9

ΧΩΡΑ

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού - β΄Τρίµηνο
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Πίνακας 1.11: Ποσοστό απασχολούµενων σε επίπεδο Περιφέρειας, 1999-2005
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Μεταβολή
2005-1999

47,6

49,1

47,7

47,9

47,3

46,2

46,3

-1,3

45,8

45,8

45,5

45,0

46,9

45,7

46,2

0,4

43,3

42,5

42,5

43,1

42,2

42,0

40,1

-3,2

ΗΠΕΙΡΟΥ

42,0

44,6

41,8

42,8

43,7

43,9

42,8

0,8

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

44,9

45,2

44,7

44,6

45,5

48,9

48,5

3,6

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

44,1

43,1

42

44,9

47,1

43,6

46,4

2,3

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

52,8

51,7

50,6

49,7

48,7

47,3

49,9

-2,9

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

45,4

46,2

48,9

44,4

45,6

43,7

44,9

-0,5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

47,6

48,7

46,9

48,6

49,1

47,7

48,3

0,7

ΑΤΤΙΚΗ

45,4

45,7

46,5

48,0

48,5

50,3

50,3

4,9

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

39,4

39,5

40,4

40,8

40,5

41,7

41,9

2,5

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

51,2

49,6

49,3

47,7

50,2

51,4

52,1

0,9

ΚΡΗΤΗΣ

55,1

55,1

54,4

53,4

53,7

53,5

53,9

-1,2

46,8

47,6

47,8

48,1

2,0

ΧΩΡΑ

46,1
46,4
46,1
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού - β΄Τρίµηνο

Πίνακας 1.12: Ποσοστό απασχολούµενων ανά τοµέα σε επίπεδο Περιφέρειας, στα έτη 2002 &
2005.
ΧΩΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

2002

2005

Α΄γενής

Β΄γενής

Γ΄γενής

Α΄γενής

Β΄γενής

Γ΄γενής

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ
35,50%

20,00%

44,50%

28,04%

20,52%

51,34%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

16,20%

24,90%

58,90%

13,69%

24,21%

62,10%

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

20,40%

33,50%

46,10%

17,68%

34,18%

48,15%

ΗΠΕΙΡΟΥ

25,80%

21,10%

53,10%

19,01%

21,50%

59,49%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29,70%
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
24,80%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 23,20%
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
32,80%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 36,50%

16,80%

51,60%

24,60%

21,29%

54,11%

29,90%

45,30%

17,64%

29,76%

52,60%

12,50%

64,40%

15,36%

14,07%

70,58%

17,00%

50,20%

23,86%

18,09%

58,04%

15,70%

47,80%

29,05%

19,09%

51,86%

24,50%

74,30%

0,67%

23,81%

75,52%

18,00%

59,60%

16,35%

16,57%

67,08%

21,80%

71,20%

9,43%

20,52%

70,05%

14,70%

50,40%

20,68%

15,73%

63,59%

16,10%
22,50%
61,50%
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού - β΄Τρίµηνο

12,60%

22,50%

64,90%

ΑΤΤΙΚΗ
1,20%
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
22,40%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7,10%
ΚΡΗΤΗΣ
34,90%
ΧΩΡΑ
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Πίνακας 1.13 :Πλήρης και µερική απασχόληση ανά Περιφέρεια, 2004
Ποσοστό
Ποσοστό
µερικής
πλήρους
απασχόλησης απασχόλησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μερική
Πλήρης
Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
8.009
221.121
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
31.362
688.743
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
7.183
94.549
ΗΠΕΙΡΟΣ
6.678
118.856
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
16.296
280.727
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
5.055
81.108
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
11.437
249.841
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
9.000
195.293
ΑΤΤΙΚΗ
65.909
1.553.373
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
12.126
227.202
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
3.665
64.576
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
5.813
115.507
ΚΡΗΤΗ
18.028
239.041
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
200.560
4.129.937
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2004, β’ τρίµηνο

229.130
720.105
101.732
125.534
297.023
86.163
261.278
204.293
1.619.282
239.328
68.241
121.320
257.069
4.330.497

3,5
4,4
7,1
5,3
5,5
5,9
4,4
4,4
4,1
5,1
5,4
4,8
7,0
4,6

96,5
95,6
92,9
94,7
94,5
94,1
95,6
95,6
95,9
94,9
94,6
95,2
93,00
95,4

Η κατανοµή της απασχόλησης κατά τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας δείχνει τη σαφή υπεροχή
του τριτογενή τοµέα, όπου απασχολείται το 75,52% των εργαζοµένων της Περιφέρειας, έναντι
64,90% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας. Η µερική απασχόληση ανέρχεται
στο 4,1% του συνόλου των απασχολούµενων της Περιφέρειας, έναντι 4,6% για το σύνολο της χώρας.
Τέλος, χαµηλά εξακολουθούν να παραµένουν στην Αττική τα ποσοστά απασχόλησης ατόµων
µεγάλης ηλικίας (55-64 ετών).
Η ανεργία στην Περιφέρεια Αττικής µετά το 1999 παρουσιάζει πτωτική τάση, µε εξαίρεση το έτος
2004, και το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 8,6% για το έτος 2005, όπως φαίνεται από τον
Πίνακα που ακολουθεί. Η ανεργία στην Περιφέρεια ακολούθησε τη γενικότερη πορεία εξέλιξης της
ανεργίας στη χώρα, αλλά µε εντονότερο ρυθµό, δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Αττικής µέχρι το έτος
2000 παρουσίαζε σταθερά ανώτερα ποσοστά ανεργίας από τα αντίστοιχα της χώρας. Από το έτος
2001 εµφανίζεται µια αντιστροφή της πορείας, µε την ανεργία στην Περιφέρεια να µειώνεται
σταδιακά, ακολουθώντας και πάλι τη γενικότερη εικόνα της εξέλιξης της ανεργίας στο σύνολο της
χώρας, αλλά να διαµορφώνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του εθνικού µέσου όρου.
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Πίνακας 1.14: Ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο Περιφέρειας, 1999-2005.
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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ΗΠΕΙΡΟΥ

14,2
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11,5

11,6

11,5

-2,7

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

13,1

13,0

12,2

11,1

10,6

9,8

9,3

-3,8

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

15,2

14,4

14,2

10,0

9,5

12,4

10,5

-4,7

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5,8

5,6

7,3
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10,4

8,4

2,6

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

12,0

10,6

10,3

10,8

9,5

12,1

11,0

-1,0

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7,8

8,5

8,5

8,6

0,7
-4,0

7,9

9,7

8,7

ΑΤΤΙΚΗ

12,6

12,3

10,4

9,3

8,7

9,1

8,6

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

11,7

7,7

6,3

9,8

7,6

7,3

10,4

-1,3

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7,6

10,5

9,8

15,7

10,9

8,5

8,1

0,5

ΚΡΗΤΗΣ

7,6

7,2

6,3

6,7

5,2

5,9

6,1

-1,5

9,9

9,3

10,2

9,6

-2,3

ΧΩΡΑ

11,9
11,2
10,4
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού - β΄Τρίµηνο.

Η πρόσφατη εξέλιξη στα µεγέθη της οικονοµίας αποτελεί σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα
µείωσης της ανεργίας στην Περιφέρεια, σε συνδυασµό µε την εκτέλεση πληθώρας έργων λόγω της
υλοποίησης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων,
γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αυξηµένης ζήτησης εργατικού δυναµικού. Εποµένως,
πολλές από τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ενδέχεται να µην έχουν µόνιµο χαρακτήρα ώστε
να διασφαλίζεται µεσο-µακροπρόθεσµα η διατήρηση της απασχόλησης στα σηµερινά επίπεδα.
Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της ανεργίας (Πίνακας 1.15) παρατηρείται στην Περιφέρεια σχετικά
υψηλό ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων (53,1%), που είναι ελαφρά χαµηλότερο από το αντίστοιχο
ποσοστό σε επίπεδο χώρας (53,4%). Παράλληλα, διατηρείται η ανεργία των γυναικών (12,9%) αλλά
σε χαµηλότερο ποσοστό σε σύγκριση µε αυτό της χώρας, το οποίο διαµορφώνεται στο 15,5% για το
µέσο όρο των ετών 2003-2005. Η ανεργία των νέων 15 – 24 ετών στην Περιφέρεια κυµαίνεται σε
χαµηλότερα επίπεδα (23,3%) σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας (26,6%). Το ποσοστό των
ανέργων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό (20,3% έναντι 15,1%
για το έτος 2004). Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι παρά την ποσοστιαία µείωση της ανεργίας
τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εξακολουθούν να υφίστανται και απαιτείται η άσκηση
συγκεκριµένης και στοχευµένης πολιτικής, κάτι άλλωστε που αποτελεί και σχετική κατεύθυνση της
Ε.Ε.
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Πίνακας 1.15: ∆είκτες Αγοράς Εργασίας (Μέσος όρος ετών 2003-2005)

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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41,6
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35,1

18,5

62,6

36,2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

69,1

59,8

44,3

46,2

9,9

25,1

16,9
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ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΑΤΤΙΚΗ
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60,3
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36,1

8,9

23,3
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12,2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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55,8
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ΚΡΗΤΗΣ
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59,4
Πηγή: Eurostat, Βάση ∆εδοµένων New Cronos
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ΧΩΡΑ

*Πηγή: Kikilias El. and Gazon E. with the collaboration of D. Ntontis Regional Aspects of Poverty in Greece`EKKE social Cohesion Bulletin, 1/2005

Κοινωνική Συνοχή.
Ποσοστά αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσµό.
Σε πολλές χώρες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, οι χαµηλοί ή αρνητικοί ρυθµοί της
φυσικής µεταβολής του πληθυσµού αλλά και η γήρανση αντισταθµίζονται µε τη µετανάστευση. Γι’
αυτό και η αποτελεσµατικότερη εργασιακή και κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών αποτελεί
ένα από τα σηµαντικότερα και καίρια κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα. Τα τελευταία χρόνια, η εισροή
στην Ελλάδα µεγάλου αριθµού µεταναστών οδήγησε σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό αλλοδαπών στο
συνολικό πληθυσµό (6,9% µε στοιχεία της απογραφής 2001). Στην Περιφέρεια Αττικής το αντίστοιχο
ποσοστό ανέρχεται στο 10%.
Κατανοµή εισοδήµατος.
Η διανοµή του παραγόµενου εισοδήµατος επηρεάζει άµεσα το εύρος των κοινωνικών ανισοτήτων και
κατά συνέπεια την κοινωνική συνοχή µιας χώρας. Εντάσσεται στην ποιοτική διάσταση του επιπέδου
ζωής και της ευηµερίας της κοινωνίας στο σύνολό της. Τα ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα
κυµαίνονται σε επίπεδα πάνω από το 20%, παρά τις υψηλές δαπάνες κοινωνικής προστασίας.
Σύµφωνα µε την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε «Περιφερειακές διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα»
(Ιούλιος 2005) το συνολικό ποσοστό πληθυσµού που αντιµετωπίζει κίνδυνο αποκλεισµού λόγω της
φτώχειας µετά τις κοινωνικές δαπάνες , ανέρχεται στο 21% για το σύνολο της χώρας, ενώ για την
Περιφέρεια Αττικής στο 12,2% αντίστοιχα. Υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας αντιµετωπίζουν οι γυναίκες
(12,5%) στην Περιφέρεια σε σχέση µε τους άνδρες (11,9%).
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Ισότητα µεταξύ ανδρών – γυναικών.
Το ζήτηµα της ισότητας ανδρών – γυναικών συνδέεται κυρίως και άµεσα µε τον τοµέα της
απασχόλησης. Στην Περιφέρεια Αττικής :
• Η γυναικεία απασχόληση ανέρχεται στο 47,4% (µέσος όρος ετών 2003 - 2005), έναντι 45,2%
του µέσου όρου της χώρας, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του Ευρωπαϊκού µέσου όρου
56,3% (ΕΕ-25)17.
• H ανεργία των γυναικών καταγράφεται σε επίπεδα κάτω του εθνικού µέσου όρου (12,9%
έναντι 15,5%), ωστόσο εµφανίζεται κατά πολύ υψηλότερη του Ευρωπαϊκού µέσου όρου
9,8% (ΕΕ-25).
Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν σε µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, αλλά και πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στην
απασχόληση.
Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, η πιθανότητα δηµιουργίας νέας επιχείρησης από άνδρες είναι
υψηλότερη από την αντίστοιχη για τις γυναίκες. Επίσης εντοπίζονται αδυναµίες όσον αφορά τη
βιωσιµότητα των νέων επιχειρήσεων από γυναίκες.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 υλοποιούνται ειδικές δράσεις για
την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, τόσο µέσω της δηµιουργίας και λειτουργίας
κοινωνικών δοµών (Βοήθεια στο σπίτι, Βρεφονηπιακοί σταθµοί) όσο και µέσα από τη δηµιουργία
ίσων ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων στις Μικροµεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις όσο και στις
µεγάλες επιχειρήσεις.
Κοινωνικός διαχωρισµός και φτώχεια
Η Αττική, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα, χαρακτηρίζεται ως «Μητρόπολη» µε χαµηλής έντασης
κοινωνικό διαχωρισµό. Η εντύπωση αυτή αφορά και στην ίδια την Αθήνα.18. Η απουσία πολωτικών
τάσεων σε κοινωνικό επίπεδο στην Περιφέρεια τεκµηριώνεται και µε βάση τις εξελίξεις των
επαγγελµατικών κατηγοριών. Από την άλλη πλευρά, λόγω του µεγάλου πληθυσµιακού µεγέθους
ευπαθών κοινωνικά οµάδων και της χωρικής εστίασης τους σε υποβαθµισµένες περιοχές (π.χ ∆υτική
Αττική) απαιτούνται κατά προτεραιότητα δράσεις πρόληψης και αντιµετώπισης του κοινωνικού
αποκλεισµού και ολοκληρωµένες παρεµβάσειςς κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες.
Ο κίνδυνος φτώχειας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, εµφανίζει σε επίπεδο χώρας µικρή αλλά
σταθερά πτωτική τάση. Το ποσοστό των ατόµων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας
ανερχόταν σε εθνικό επίπεδο σε 20% το 2004 έναντι 20,7% το 2003,19 εµφανίζοντας µια µικρή
µείωση, ενώ προσωρινά στοιχεία από την EU SILC-2005 δείχνουν ότι ο περιορισµός του κινδύνου
φτώχειας θα συνεχιστεί. Η Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται πάντως ως η Περιφέρεια µε τον
µικρότερο κίνδυνο φτώχειας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

17

EUROSTAT
«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αθήνα-Αττική», ΕΜΠ 2004. και «Ασύµµετρη κοινωνική ανάπτυξη» Τ. Μιχαηλίδης, Ι.
Παπαθεοχάρης, Πανεπ. Θεσσαλίας 2004.
18

19

Eurostat, EU-SILC 2004.
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Πίνακας 1.16: Κίνδυνος φτώχειας ανά Περιφέρεια
Περιφέρειες
Κίνδυνος Φτώχειας
Κρήτη
15,7%
(2)
Ιόνια Νησιά
24,5%
(6)
Πελοπόννησος
29,0%
(9)
Θεσσαλία
26,0%
(8)
Ανατ. Μακ. Θράκη 32,2%
(13)
Ήπειρος
36,2%
(12)
∆υτική Ελλάδα
30,3%
(11)
Βόρειο Αιγαίο
18,9%
(3)
Αττική
12,2%
(1)
Κεντρική
22,7%
(4)
∆υτική Μακεδονία 23,9%
(5)
Νότιο Αιγαίο
29,3%
(10)
Στερεά Ελλάδα
25,7%
(7)
Ελλάδα
21,0
Υπόµνηµα: οι αριθµοί στην παρένθεση υποδηλώνουν την κατάταξη σε σχέση µε το µ.ο. της Ελλάδας
Πηγή: Kikilias El. And Gazon E. with the collaboration of D. Ntontis,
Regional aspects of Povery in Grecce, EKKE Social Cohesion Bulletin, 1/2005

1.3.3.

Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας.

Η Περιφέρεια Αττικής παραµένει ισχυρός συγκοινωνιακός κόµβος της χώρας και σ’ αυτήν
συγκλίνουν οι δύο εθνικοί οδικοί άξονες και οι αντίστοιχοι σιδηροδροµικοί, περιλαµβάνει δε δύο
βασικές πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από θάλασσα (λιµάνι Πειραιά) και αέρα (αεροδρόµιο
Σπάτων). Η προοπτική αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο γιατί
θεωρείται στρατηγικής σηµασίας ζήτηµα για την παγίωση του µητροπολιτικού ρόλου της
Περιφέρειας Αττικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Λιµενική υποδοµή.
Στην Αττική βρίσκονται τέσσερα βασικά λιµάνια Εθνικής Σηµασίας (Πειραιά, Ελευσίνας, Ραφήνας
και Λαυρίου). Και τα τέσσερα λιµάνια συγκαταλέγονται στους θαλάσσιους λιµένες διεθνούς
σηµασίας (Κατηγορία Α) και είναι συνδεδεµένοι µε χερσαία στοιχεία του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου
Μεταφορών.
Το συνεχώς αναβαθµιζόµενο διεθνές λιµάνι του Πειραιά είναι το µεγαλύτερο λιµάνι σε κίνηση
επιβατών (το µεγαλύτερο της Μεσογείου), ενώ εξυπηρετεί παράλληλα σηµαντική εµπορευµατική
κίνηση. Απαρτίζεται από τρεις τοµείς, µε σαφώς διαχωρισµένες και αυτόνοµες λειτουργίες:
• Το (Κεντρικό) Επιβατικό λιµάνι µε 5 σταθµούς εσωτερικού και ένα εξωτερικού,
• Το Εµπορικό λιµάνι (∆ραπετσώνα – Κερατσίνι – Ν. Ικόνιο),
• Την Επισκευαστική Ζώνη (Πέραµα, Σαλαµίνα).
Από πλευράς διεθνών ροών εµπορευµάτων (εξωτερικό εµπόριο), το λιµάνι του Πειραιά αποτελεί
κύρια πύλη (µαζί µε τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο) του «Ανατολικού Άξονα Βορρά – Νότου. Επίσης,
το λιµάνι του Πειραιά αποτελεί κύριο λιµάνι του συστήµατος λιµένων της χώρας από πλευράς
µεταφορτώσεως (trans-shipment).
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Ο λιµένας της Ελευσίνας αποτελεί σηµαντικό εµπορικό λιµένα και θεωρείται εναλλακτικά ως
συµπληρωµατικός του Πειραιά στη διακίνηση φορτίων για τη περιοχή της Αττικής.
Μεγάλη επιβατική κίνηση εξυπηρετεί το λιµάνι της Ραφήνας, το οποίο παράλληλα εξυπηρετεί µικρή
εµπορευµατική κίνηση εσωτερικού.
Το λιµάνι του Λαυρίου επικεντρώνεται σε επιβατικές και τουριστικές δραστηριότητες προς και από
το νησιωτικό σύµπλεγµα του Αιγαίου και σε µικρότερο βαθµό σε εµπορικές. Το λιµάνι του Λαυρίου
βρίσκεται σήµερα σε φάση ανάπτυξης µε σηµαντικά λιµενικά έργα να έχουν πρόσφατα ολοκληρωθεί,
ενώ εξίσου σηµαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν εντός της επόµενης
πενταετίας. Η συµβολή του λιµανιού αυτού στην αναδιάρθρωση των θαλασσίων µεταφορών της
χώρας αναµένεται να είναι σηµαντική εφόσον υλοποιηθούν οι απαραίτητοι χερσαίοι άξονες αλλά και
οι σιδηροδροµικέ ς συνδέσεις, που θα βελτιώσουν σηµαντικά την πρόσβαση σε αυτό.
Τοπικοί λιµένες λειτουργούν στα νησιά της Περιφέρειας και στην Τροιζηνία και εξυπηρετούν το
σύνολο των αναγκών τους.
Μαρίνες και λοιποί τοπικοί λιµένες λειτουργούν στον Άλιµο, Ανάβυσσο, Βουλιαγµένη, Γλυφάδα,
Ζέα, Λαύριο, Πόρτο – Ράφτη, Φάληρο (Φλοίσβος), Σκάλα Ωρωπού και Αγ. Μαρίνα. Λειτουργούν
επίσης και ιδιωτικοί τουριστικοί λιµένες. Επίσης σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην Λευκή
Βίβλο για τις µεταφορές (2001), η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη «λεωφόρων της θάλασσας» ως
την πραγµατικά ανταγωνιστική εναλλακτική δυνατότητα έναντι της χερσαίας οδικής µεταφοράς. Για
την ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων, προβλέπεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης από
Κοινοτικούς πόρους, αρκεί να αποτελούν τµήµα των ∆ιευρωπαικών ∆ικτύων Μεταφορών. Η ιδέα
των Λεωφόρων της Θάλασσας στοχεύει στην δηµιουργία νέων εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics)
βασισµένων στη ναυτιλία, µέσα στα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Για αυτό όµως προϋποτίθεται
ριζική αλλαγή στη δοµή της οργάνωσης του συστήµατος των µεταφορών µέσα στα επόµενα χρόνια.
Οι αλυσίδες αυτές πρέπει να λειτουργούν υπό την έννοια της αειφορίας, και να είναι εµπορικά
περισσότερο αποτελεσµατικές, συγκριτικά πάντα µε την αµιγώς οδική µεταφορά. Η δηµιουργία των
λεωφόρων της θάλασσας συνεπώς θα βελτιώσει την πρόσβαση σε αγορές σε όλη την Ευρώπη και
παράλληλα θα «ανακουφίσει» το οδικό ευρωπαϊκό σύστηµα.Η Απόφαση (884/2004), µε αντικείµενο
την τροποποίηση των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών προσδιορίζει ένα νοµικό πλαίσιο καθορισµού χρηµατοδότησης των λεωφόρων της
θάλασσας.20 Στα πλαίσια αυτά, τέσσερις λεωφόροι έχουν υποδειχθεί για την οργάνωση των
προγραµµάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος21

Αεροδρόµια.
Το 2002 έλαβε χώρα η έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς αερολιµένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο
καθιερώνει την Αθήνα ως τον πρωτεύοντα διεθνή αεροπορικό κόµβο της Ελλάδας, όσον αφορά τόσο
στις διεθνείς συνδέσεις όσο και τις εθνικές συνδέσεις µε τα πολυάριθµα περιφερειακά αεροδρόµια
της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών. Με την αποπεράτωση το 2004 της Αττικής Οδού και της

20
21

Απόφαση 884/2004 της 30ης Απρίλη 2004.
Λεωφόροι της θάλασσας
•
Λεωφόρος της θάλασσας της Βαλτικής, που συνδέει τα κράτη µέλη της θάλασσας της Βαλτικής µε τα κράτη µέλη στην κεντρική και δυτική
Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της διαδροµής µέσω του καναλιού Βόρειας Θάλασσας/της θάλασσας της Βαλτικής.
•
Λεωφόρος της θάλασσας της δυτικής Ευρώπης, που συνδέει την Πορτογαλία και την Ισπανία µέσω του ατλαντικού τόξου στη Βόρεια Θάλασσα και
την ιρλανδική θάλασσα.
•
Λεωφόρος της θάλασσας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα συνδέει την Αδριατική θάλασσα µε το Ιόνιο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο,
συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου.

•

Λεωφόρος της θάλασσας Νοτιοδυτική Ευρώπη, που αφορά την ∆υτική Μεσόγειο, συνδέοντας Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
συµπεριλαµβανοµένης της Μάλτας, και σύνδεση µε τη λεωφόρο της θάλασσας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων µε τη Μαύρη Θάλασσα.
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οδού Βάρης – Κορωπίου, καθώς και της σιδηροδροµικής σύνδεσης (Προαστιακός Σιδηρόδροµος –
Μετρό), έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η προσπέλαση και η ελκυστικότητά του.
Επιπλέον, υπάρχουν το στρατιωτικό αεροδρόµιο της Ελευσίνας και το τοπικό αεροδρόµιο Τατοΐου.
Ως πρόσφατη εξέλιξη καταγράφεται και η παραχώρηση του στρατιωτικού αεροδροµίου Πάχης
Μεγάρων στην πολιτική αεροπορία. Το γεγονός αυτό συµβάλει στην αναβάθµιση της περιοχής λόγω
της πιθανολογούµενης εγκατάστασης σε αυτό των ιδιωτικών µικρών αεροπορικών σκαφών
αεροπλοΐας και αναψυχής.
Σιδηροδροµική υποδοµή (υπεραστικός και προαστιακός σιδηρόδροµος).
Το υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο, υπεραστικό και προαστιακό, παρουσιάζει προβλήµατα
οργάνωσης και λειτουργίας (π.χ. ξεχωριστοί σταθµοί των δικτύων Πελοποννήσου και Βόρειας
Ελλάδας στην Αθήνα και τον Πειραιά, έλλειψη συντονισµού και συµπληρωµατικότητας µε τα άλλα
µέσα µεταφορών, ισόπεδη διέλευση των γραµµών καθ’ όλο το µήκος του προαστιακού ιστού, κ.α.).
Οι παρεµβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των Τοµεακών Προγραµµάτων της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου αναµένεται να συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού
δικτύου και να αναδείξουν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Πρωτεύουσας, µε τη ριζική βελτίωση
της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πρωτεύουσας µε την υπόλοιπη χώρα αλλά και µε τα διευρωπαϊκά
µεταφορικά δίκτυα. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ολοκλήρωση της αναβάθµισης του σιδηροδροµικού
διαδρόµου Πειραιάς – Αθήνα – Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) και η κατασκευή του
σιδηροδροµικού διαδρόµου ΣΚΑ – Αεροδρόµιο Σπάτων.
Σε ότι αφορά στον Προαστιακό σιδηρόδροµο, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε λειτουργία ένα
τµήµα του δικτύου συνολικού µήκους 128 χλµ., εκ των οποίων 103 περίπου χλµ. βρίσκονται εντός
των ορίων του Νοµού Αττικής (Αθήνα – Αεροδρόµιο =40 χλµ. και Αθήνα – όριο Ν. Αττικής = 62,5
χλµ.). Το προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο Αττικής που αναπτύσσεται σε συνδυασµό µε τα άλλα
δίκτυα µέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ), το οδικό δίκτυο (Αττική οδός, Λεωφόρος Υµηττού
κλπ.) και τη σύνδεσή του µε το νέο Αεροδρόµιο Σπάτων και το λιµάνι του Πειραιά, ως ενιαίο
σύστηµα µεταφορών, δηµιουργεί νέα δεδοµένα οργάνωσης του χώρου στην Αττική και τους
γειτονικούς Νοµούς καθώς και της κίνησης µέσα σ’ αυτούς. Προκειµένου όµως να λειτουργήσει ως
ενιαίο διασυνδεδεµένο και ολοκληρωµένο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική κρίνεται
σκόπιµη η ολοκλήρωση των επεκτάσεών του προς Λαύριο και Ραφήνα.
Ιδιαίτερη σηµασία για την Περιφέρεια Αττικής έχει και ο εκσυγχρονισµός των σιδηροδροµικών και
τεχνικών εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Ε. που σήµερα είναι διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία της Αττικής
και µάλιστα σε σηµεία µε έντονη οικιστική ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν όχληση στην
ευρύτερη περιοχή τους. Η προβλεπόµενη συγκέντρωσή τους σε ενιαίο χώρο µε σύγχρονες
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό στο Θριάσιο Πεδίο και η ολοκλήρωση των σχετικών έργων, θα έχει ως
αποτέλεσµα, πέρα από την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης του δικτύου και την
αναβάθµιση του οικιστικού ιστού της Πρωτεύουσας.

Οδική υποδοµή.
Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων, υλοποιήθηκαν σηµαντικά έργα στον τοµέα των οδικών µεταφορών (αναβάθµιση τµηµάτων
του ΠΑΘΕ, η ολοκλήρωση του Περιφερειακού και Εσωτερικού Οδικού δακτυλίου της Πρωτεύουσας
κ.ά), µε αποτέλεσµα το επίπεδο και η ποιότητα του συστήµατος αστικών και υπεραστικών
µεταφορών της Πρωτεύουσας να αναβαθµιστούν σηµαντικά.
Το σηµαντικότερο από τα έργα αυτά αφορά στην κατασκευή της Αττικής Οδού, που αποτελεί
ουσιαστικά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδροµο. Έχει σχεδιαστεί µε αυστηρές προδιαγραφές ως
κλειστός αυτοκινητόδροµος ταχείας κυκλοφορίας µε διόδια. Αποτελείται από δύο κύριους
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αυτοκινητόδροµους: τη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων µήκους 52,4 χλµ. και τη ∆υτική
Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού µήκους 12,9 χλµ..
Ωστόσο, παρά τη σηµαντική µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και τα περιβαλλοντικά οφέλη,
και στον οδικό αυτό άξονα παρατηρούνται τάσεις κορεσµού. Η µέση κυκλοφορία για το 2006
ξεπέρασε τα 270.000 οχήµατα την ηµέρα, έναντι 231.471 το 2004, οπότε δόθηκαν στην κυκλοφορία
όλα τα κοµµάτια του αυτοκινητόδροµου. Η κυκλοφορία την επόµενη χρονιά (2005) παρουσίασε
αύξηση κατά 7,61%, ενώ τον περασµένο χρόνο (2006) έκλεισε µε νέα εκτίναξη κατά 8,42%. Το πιο
προβληµατικό κοµµάτι είναι µεταξύ των κόµβων της εθνικής οδού Αθηνών - Λαµίας στη
Μεταµόρφωση και της ∆ουκ. Πλακεντίας στο Χαλάνδρι, όπου την περασµένη χρονιά κινήθηκαν
κατά µέσο όρο 72.000 οχήµατα την ηµέρα και καταγράφτηκε αύξηση της κυκλοφορίας κατά 9% σε
σχέση µε το 2004. Πάντως η µεγαλύτερη τάση ανόδου της κυκλοφορίας παρατηρείται στον κλάδο
σύνδεσης της περιφερειακής Υµηττού µε την Αττική Οδό, µε ποσοστό 30%.
Είναι προφανές ότι για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων οι επεκτάσεις της Αττικής
Οδού και ειδικότερα η σύνδεση του αεροδροµίου µε τα νότια προάστια, που θα συντελέσει στη
δηµιουργία ενός δεύτερου, µετά τον Κηφισό, κάθετου άξονα από τη δυτική πλευρά, ολοκληρώνοντας
την περιµετρική κάλυψη του Λεκανοπεδίου από αυτοκινητόδροµους, θεωρούνται απαραίτητες.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση των οδικών υποδοµών της Αττικής προκειµένου η Αθήνα να αποκτήσει
πλήρη υποδοµή µιας σύγχρονης µεγαλούπολης, απαιτεί παρεµβάσεις για την οδική αναβάθµιση της
νοτιοανατολικής περιοχής των Μεσογείων (Μαρκόπουλο – Λαύριο), τη σύνδεση µεταξύ
βιοµηχανικών ζωνών, παρακάµπτοντας το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Αθήνας, καθώς και την
κατασκευή / βελτίωση περιφερειακής οδοποιίας κυρίως προς περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική
ανάπτυξη αλλά και για τη διασύνδεση µε τους µεγάλους διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες.
Αστικές µεταφορές.
Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αττική κατά την τελευταία δεκαετία εµφανίζουν σαφή τάση
συρρίκνωσης του µεταφορικού τους έργου, µε µείωση του έργου κατά 20% περίπου. Αυτό οφείλεται
στη χαµηλή ελκυστικότητα του µέσου που προκαλείται από µια σειρά εγγενών και µη
µειονεκτηµάτων του έναντι της µετακίνησης µε ιδιωτικά µέσα µεταφοράς. Η κατάσταση υποσκάπτει
το ρόλο της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης και απαιτεί βελτίωση.
Έως το 1999 δεν είχε σχεδιαστεί και εφαρµοστεί, για την Αττική, µία ολοκληρωµένη στρατηγική
ανάπτυξης του συγκοινωνιακού συστήµατος µε τη λογική και τη φιλοσοφία που ισχύει σε αντίστοιχα
ευρωπαϊκά αστικά κέντρα22. Αντίθετα είχαν υπάρξει διαδοχικές αποσπασµατικές παρεµβάσεις
θεσµικού και λειτουργικού χαρακτήρα οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσµα τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στην Αθήνα να απολέσουν σηµαντικότατο µερίδιο της αγοράς του συνόλου των
µετακινήσεων και από 40% το 1983 να πέσουν στο 31,5% το 1997.
Σηµαντική υπήρξε η αποεπένδυση τόσο στην υποδοµή όσο και στο τροχαίο υλικό, που οδήγησε στη
µείωση της παραγωγικότητας των συγκοινωνιακών φορέων και της συνολικής αποδοτικότητας του
συστήµατος. Τέλος, την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατακόρυφα και η ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτων. Στην
Αττική κατά το 2004 υπήρχαν 2.138.254 επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ σε κυκλοφορία, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 83% σε σύγκριση µε το 1995. Ο δείκτης «Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ανά 100
κατοίκους» παρουσίασε σηµαντική αύξηση και από 31,2 το 1995 ανήλθε σε 56,8 το 2004.
Η πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες αποτυπώνεται στον Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αθήνας
(10/2004). Κεντρική λογική των µέτρων που εφαρµόσθηκαν ή πρόκειται να εφαρµοσθούν είναι η
ένταξη όλων των µέσων σε ένα ενιαίο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών, όπου τα διάφορα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς δεν θα λειτουργούν µεµονωµένα αλλά ως σύνολο για την εξυπηρέτηση του
22

Πηγή : ΥΜΕ, ∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠ ΣΑΑΣ, «Στρατηγικό Πρόγραµµα ΥΜΕ ‘Μεταφορές 2007-2013, Τελικό Σχέδιο,
Νοέµβριος 2006.
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πολίτη. Ως στρατηγικός στόχος έχει τεθεί η αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
ώστε να εξυπηρετούν το 50% των αστικών µετακινήσεων στις αρχές του 2008.
Το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα περιλαµβάνει:
- Τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ)
- Το Μετρό
- Το Τραµ
- Τον Προαστιακό σιδηρόδροµο.
Η εφαρµογή της πολιτικής αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα έχει επιφέρει αύξηση της επιβατικής
κίνησης, και πιο αναλυτικά:
•

•
•

Οι γραµµές 2 και 3 του Μετρό εξυπηρετούν ηµερησίως περισσότερους από 650.000 επιβάτες,
οι οποίοι αναµένεται µε την ολοκλήρωση των επεκτάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη / υπό
δηµοπράτηση να αυξηθούν κατά 460.000 ηµερησίως. Το δίκτυο των γραµµών του Μετρό
που βρίσκεται σε λειτουργία ανέρχεται σε 46,8 χλµ. µε 24 σταθµούς. Παράλληλα, µε την
παλαιά γραµµή του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου (ΗΣΑΠ, γραµµή 1), η οποία εκτείνεται σε
µήκος 25,6 χλµ. µε 24 σταθµούς, µετακινούνται ηµερησίως περίπου 450.000 επιβάτες.
Αύξηση της επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία (Ε.Θ.Ε.Λ. / Η.Λ.Π.Α.Π.) της τάξης του 8%,
ενώ στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό / Η.Σ.Α.Π.) στο 16%.
∆ιακίνηση περίπου 120.000 πρόσθετων επιβατών σε ηµερήσια βάση µε το Τραµ (50.000
ηµερήσιοι επιβάτες) και τον Προαστιακό σιδηρόδροµο (60.000 – 70.000 ηµερήσιοι επιβάτες).
Οι γραµµές του Τραµ που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται σε 2 και εκτείνονται σε
µήκος 26 χλµ. µε 47 σταθµούς.

Επιπλέον, λειτουργούν στην Αττική περί τα 2.000 λεωφορεία, δροµολογηµένα σε 260 γραµµές, τα
οποία εξυπηρετούν περί τους 1.700.000 επιβάτες ηµερησίως. Οι επιβατικές µετακινήσεις
εξυπηρετούνται και από 14.000 ταξί περίπου, που µεταφέρουν περί τους 700.000 επιβάτες
ηµερησίως.
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού συστήµατος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής
τροχιάς, το επίπεδο εξυπηρέτησης των υπαρχόντων επίγειων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µησταθερής τροχιάς (λεωφορεία, τρόλει) είναι σχετικά χαµηλό για τους παρακάτω λόγους:
•
•

•

Η µέση ταχύτητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µη σταθερής τροχιάς ποικίλλει µεταξύ 7
χλµ / ώρα στο κέντρο της Αθήνας και 18 χλµ / ώρα στα προάστια, σε σύγκριση µε τα 20 χλµ /
ώρα που είναι ένας αποδεκτός µέσος όρος στην ΕΕ.
Υπάρχει διακύµανση του χρόνου ταξιδιού των οχηµάτων στην ίδια γραµµή και αποκλίσεις
των δροµολογίων. Έτσι οι επιβάτες υποχρεώνονται να παραµένουν στις στάσεις των
λεωφορείων για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί και µάλιστα
συχνά υπό δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλή ζέστη, βροχή, κλπ.). Το αποτέλεσµα
είναι µειωµένη αξιοπιστία των αστικών µεταφορών. Ο αριθµός στάσεων ανά τετραγωνικό
χλµ στην Αθήνα είναι 2,1, ενώ ένας αποδεκτός µέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται κοντά στο 5.
Τα οχήµατα έχουν πολύ µεγάλα ποσοστά πληρότητας και η πιθανότητα για έναν επιβάτη να
βρει κάθισµα στα λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, έστω και εκτός ωρών αιχµής,
είναι σχετικά µικρή. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρισθεί η πρόσφατη σηµαντική
αναβάθµιση του τροχαίου υλικού (νέα οχήµατα, τοποθέτηση κλιµατισµού) που µειώνει το
προαναφερθέν πρόβληµα.

Η έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση έχει σηµαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία
(υπολογίζεται ότι σε κάθε οδηγό αντιστοιχούν 250 χαµένες ανθρωποώρες λόγω κυκλοφοριακής
συµφόρησης), στη µόλυνση του περιβάλλοντος, στην κατανάλωση ενέργειας και στην υποβάθµιση
της ποιότητας ζωής στο Λεκανοπέδιο. Η µέση ωριαία ταχύτητα των αυτοκινήτων εντός του
Λεκανοπεδίου δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα την ώρα, ενώ κατά τις ώρες αιχµής (7.30 – 10.30 και
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14.30 – 17.30) τα 5 χιλιόµετρα ανά ώρα. Οι δηµόσιες συγκοινωνίες καλύπτουν µόνο το 35% των
καθηµερινών µετακινήσεων όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις Ευρωπαϊκές µητροπόλεις ανέρχεται στο
70%.
Η σηµερινή κατάσταση του συστήµατος µεταφορών της Αθήνας αποτελεί µόνο την απαρχή µιας
συνεχώς επιδεινούµενης κυκλοφοριακής ασφυξίας της πόλης. Η ραγδαία αύξηση του δείκτη
ιδιοκτησίας οχηµάτων, σε συνδυασµό µε την ελλειµµατική υποδοµή και διαχείριση του συστήµατος
µεταφορών µέχρι πρότινος, αποτελούν όχι και τόσο ενθαρρυντικές ενδείξεις για την εξέλιξη της
σηµερινής κατάστασης, που απαιτεί να αναληφθεί άµεσα σοβαρή και συνεπής δράση. Το νέο δίκτυο
των µέσων σταθερής τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και υπόλοιπα προγραµµατισµένα
συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας πρέπει να συνδυαστούν µε σειρά
συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να µην ανακουφίζουν µόνο πρόσκαιρα την κυκλοφορία.
Η θετική δε ανταπόκριση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων 2004
αποδεικνύει τις αυξηµένες απαιτήσεις που έχουν οι δυνητικοί επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών
καθώς και τη στροφή που είναι δυνατόν να γίνει προς τα Μ.Μ.Μ., λόγω των συνεχών επεκτάσεων
και βελτιώσεων που υλοποιούνται και εφόσον αυτά αποδειχτούν αξιόπιστα και σύγχρονα. Κατά
συνέπεια διαφαίνεται η ευκαιρία αύξησης του µεριδίου επιβατικής κίνησης των Μ.Μ.Μ., ειδικότερα
στην περίπτωση που οι αστικές συγκοινωνίες λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο ώστε τα
λεωφορεία και τα τρόλεϊ να είναι τροφοδότες του Μετρό, του Προαστιακού σιδηροδρόµου και του
Τραµ.
Οι προοπτικές για την ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις που
δηµιουργούνται από το «εξωτερικό περιβάλλον» των φορέων αστικών συγκοινωνιών, δηλαδή τους
χρήστες και τις κοινωνικοοικονοµικές συγκυρίες της εποχής και από το «εσωτερικό περιβάλλον» των
φορέων, δηλαδή από τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους. Η καλύτερη οργάνωση του τοµέα,
καθώς και η αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνηση θα ενισχύσουν τις
κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις που ήδη διαφαίνονται και θα επιτρέψουν την προσέγγιση των
Ευρωπαϊκών δοµών.
1.3.4.

Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής.

Περιβάλλον.
Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζει µεγάλη βιοποικιλότητα. Πολλά
απειλούµενα είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως οικότοποι
προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, σε συνδυασµό µε τα γενικότερα τοπικά
χαρακτηριστικά, συνθέτουν το αποκαλούµενο «Αττικό Τοπίο».
Στο σύνολο της Περιφέρειας έχουν εντοπιστεί αξιόλογοι τόποι οικολογικού ενδιαφέροντος και πολλοί
από αυτούς περιλαµβάνονται στους καταλόγους της Ε.Ε. ως Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (20),
Βιότοποι του προγράµµατος CORINE (24), Βιότοποι του προγράµµατος NATURA 2000 (8) και δύο
Εθνικοί ∆ρυµοί, που περιλαµβάνονται στους βιότοπους.
Το φυσικό τοπίο της Αττικής µέχρι την τελευταία δεκαετία συµπεριλάµβανε και µεγάλα τµήµατα
αγροτικής γης, τα οποία όµως έχουν σηµαντικά συρρικνωθεί αφού αποτελούν έδαφος ή υπέδαφος
ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων, πλην των αγροτικών.
Η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα εξαιτίας
της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα βασικά αίτια
της περιβαλλοντικής υποβάθµισης παραµένουν. Τα φαινόµενα υποβάθµισης αφορούν τόσο στις
αστικοποιηµένες όσο και στις υπόλοιπες «αδόµητες» περιοχές. Ζητήµατα που συνδέονται µε την
ατµοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση των απορριµµάτων και τη συρρίκνωση του φυσικού
αδόµητου περιβάλλοντος αποτελούν τα καθοριστικά αίτια της παρούσας κατάστασης.
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Στην Περιφέρεια εξακολουθεί να καθυστερεί η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριµµάτων
που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Οι ολοκληρωµένοι
Χ.Υ.Τ.Α. που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται σε δύο (Άνω Λιοσίων και Φυλής(τµήµα)), ενώ
εκκρεµεί η κατασκευή άλλων δύο (Κερατέας και Γραµµατικού), και ολοκλήρωση της Φυλής µε τη
συγχρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής.
Υπάρχει σε λειτουργία ένας Κεντρικός Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ Σχιστού),
έναντι των συνολικά πέντε που προβλέπονται, καθώς και 19 Τοπικοί ΣΜΑ µικρότερης
δυναµικότητας, έναντι των περίπου 22-25 που θεωρούνται επαρκείς.
Έχει τεθεί σε λειτουργία το 1ο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης
Απορριµµάτων (ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων), αλλά θα πρέπει να κατασκευασθούν και άλλες µονάδες
επεξεργασίας ακόµη µεγαλύτερης συνολικής δυναµικότητας από το 1ο ΕΜΑΚ. Παράλληλα, έχουν
ξεκινήσει αρκετά προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή (πιλοτικές προσπάθειες από
αρκετούς Ο.Τ.Α.) αλλά και το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Αµαρουσίου, που
αναµένεται ότι θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.
Παρόµοια ανάπτυξη παρουσιάζουν και τα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
(ΣΕ∆Α) που ενεργοποιήθηκαν πρώτα από όλη την Ελλάδα στην Περιφέρεια Αττικής, για όλες σχεδόν
τις προβλεπόµενες κατηγορίες ειδικών απορριµµάτων (Υλικά Συσκευασίας, Μεταχειρισµένα
ελαστικά, Λιπαντικά έλαια, Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές, Αυτοκίνητα στο τέλος
ζωής, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές).
Η σταδιακή επέκταση των ΣΕ∆Α σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις ανακύκλωσης και
επεξεργασίας των απορριµµάτων αναµένεται να ανακουφίσει την Περιφέρεια από το σοβαρό
πρόβληµα που αντιµετώπιζε κατά την τελευταία περίοδο.
Στον αντίποδα της εξέλιξης αυτής βρίσκεται η επεξεργασία των υγρών λυµάτων. Το σύνολο των
ολοκληρωµένων και σε λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) ανέρχεται σε 523
(Ψυττάλεια, Μεταµόρφωση , Λαύριο , Βίλλια, Κερατέα) Από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006
κατασκευάσθηκαν ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής άλλες δύο (2) ΕΕΛ(Μέθανα , Κύθηρα) , και
επεκτείνεται / αναβαθµίζεται η ΕΕΛ Λαυρίου. Επίσης έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν και
ολοκληρώνονται ή αναβαθµίζονται δύο (2) ΕΕΛ (Μέγαρα , Ερυθρές) από πόρους του ΕΠΠΕΡ και
εθνικούς πόρους.. Η λειτουργία της Α’ φάσης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυτάλλειας το
1994, είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Σαρωνικού Κόλπου
και τη βαθµιαία αποκατάσταση της οικολογικής του ισορροπίας. Με τη λειτουργία της Α΄ φάσης
αποµακρύνθηκε το 35% περίπου του ρυπαντικού φορτίου των λυµάτων της Πρωτεύουσας, ενώ µε τη
λειτουργία της Β’ φάσης, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 95%. Πρόσφατα δε , τέθηκε σε αρχική
φάση λειτουργίας και η µονάδα ξήρανσης της λάσπης που παράγεται από το ΚΕΛ Ψυττάλειας ,
αντιµετωπίζοντας έτσι ολικά το χήτηµα της επεξεργασίας των λυµάτων του µεγαλύτερου τµήµατος
του αστικού ιστού της Αθήνας αλλάκαι της περιβαλλοντικής προστασίας του Σαρωνικού κόλπου.
Το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 5.800 χλµ. και καλύπτει το 92% των αποχετευτικών
αναγκών της Αττικής. Παρόλα αυτά σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται στην Ανατολική Αττική όπου
σε τέσσερις (4) οικισµούς Κατηγορίας Β’ ( Ραφήνα , Αρτέµιδα , Νέα Μάκρη, Κορωπί)δεν λειτουργεί
σύστηµα συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών λυµάτων, ενώ θα έπρεπε σύµφωνα µε την Οδηγία
91/271/ΕΟΚ να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2000, ενώ τα απαιτούµενα έργα για τον 5ο οικισµό
της ίδιας Κατηγορίας (Μαρκόπουλο Μεσογαίας) θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθούν κατά τη
διάρκεια της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στο
Αναπτυξιακό Συνέδριο της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής (Μάιος 2006) ως υπ’ αριθµόν ένα
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πρόβληµα των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής αναδεικνύεται η έλλειψη υποδοµών αποχέτευσης
24
.
Επίσης το σηµαντικό πρόβληµα της αποχέτευσης και επεξεργασίας των αστικών λυµάτων της
Ελευσίνας καθώς και των βιοµηχανικών λυµάτων της βιοµηχανικής περιοχής του Θριασίου Πεδίου ,
αναµένεται να αντιµετωπιστεί µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και της
ΕΕΛ Θριασίου , έργου ήδη ενταγµένου στο Ταµείο Συνοχής ΙΙ.
Τέλος όσον αφορά τα νησιά της Περιφέρειας , έχει κατασκευαστεί ΕΕΛ και ολοκληρώνεται το δίκτυο
αποχέτευσης στον Πόρο και επίκειται άµεσα η λειτουργία του , ενώ κατασκευάζεται από το ΠΕΠ
Αττικής 2000-2006 ΕΕΛ στα Κύθηρα. Στη Σαλαµίνα το δίκτυο αποχέτευσης κατασκευάζεται µε
χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής. Οι ανάγκες των υπολοίπων νησιών ( Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες)
θα αντιµετωπιστούν ως Γ΄ Προτεραιότητας στην Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 µέσω του
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Σε ότι αφορά την υποδοµή σε δίκτυα οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, επισηµαίνεται ότι οι
κοίτες των δύο κύριων ποταµών της Αττικής, του Κηφισού και του Ιλισού έχουν διευθετηθεί και
καλυφθεί µε αποτέλεσµα η Αθήνα να µην διαθέτει πλέον ποταµούς. Σηµειώνεται ωστόσο ότι οι
ποταµοί αυτοί, οι οποίοι ήταν απλά ρυάκια κατά τη θερινή περίοδο, σε περιόδους βροχών
µεταβάλλονταν σε ορµητικούς χείµαρρους που πληµµύριζαν τις παρακείµενες εκτάσεις, ιδίως στις
πλησιέστερες προς τη θάλασσα περιοχές. Τα φαινόµενα αυτά δεν εξαφανίστηκαν µαζί µε τους
ποταµούς, αλλά αντίθετα έχουν επιδεινωθεί λόγω των επιχώσεων και των κατασκευών που δεν
επιτρέπουν την παροχέτευση των επιφανειακών απορροών προς τη θάλασσα. Τα δευτερεύοντα
ρέµατα, που συνιστούσαν ζωτικό δίκτυο παροχέτευσης των υδάτων των βροχοπτώσεων, έχουν επίσης
σε µεγάλη έκταση επιχωθεί και οικοδοµηθεί, προκαλώντας καταστροφικά πληµµυρικά φαινόµενα
στις περιµετρικές περιοχές. Το πρόβληµα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και των
εκτεταµένων πυρκαγιών, που έχουν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία συγκράτησης των υδάτινων
απορροών και την ενίσχυση των πληµµυρικών φαινοµένων, προκαλώντας µια γενικότερη
υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των ∆ήµων και των οικισµών και παρεµπόδιση της αποτελεσµατικής
λειτουργίας των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µέσα σε αυτούς. Τα αντιπληµµυρικά
έργα των τελευταίων ετών µπορεί να απέτρεψαν τον κίνδυνο πληµµύρας σε πυκνοκατοικηµένες
περιοχές όπως το Μοσχάτο, ο Ρέντης και το Φάληρο, στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις, στην Αττική
Οδό και στο Αεροδρόµιο, όµως τα προβλήµατα οξύνθηκαν και µετατέθηκαν σε άλλες περιοχές όπως
η Ραφήνα, τα Σπάτα και η παραλιακή εξαιτίας των έργων του Tραµ.
Η ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, όσον αφορά στο σύνολο των ρύπων, φαίνεται να περιορίζεται
διαχρονικά. Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στα µέτρα αντιρρύπανσης που αφορούν κυρίως στις
κινητές πηγές (αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων, καθιέρωση της Κάρτας Ελέγχου
Καυσαερίων κλπ) ή την ποιότητα των καυσίµων και γενικά στο σχέδιο αντιρρύπανσης που
εφαρµόζεται από το 1994 µε τίτλο «Αττική SOS».
Κύριο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σύµφωνα µε την Έκθεση του 2005 για την
ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα (Πηγή : ΥΠΕΧΩ∆Ε), είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια, που
παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε. στην πλειονότητα των σηµείων
µέτρησης. Είναι ένας από τους ρύπους για τους οποίους πρόσφατα τέθηκαν όρια σε επίπεδο Ε.Ε. και
αποτελούν πρόβληµα για τα περισσότερα κράτη µέλη. Σηµαντικό πρόβληµα εξακολουθεί να αποτελεί
το όζον, το οποίο ανήκει στους φωτοχηµικούς ρύπους και επιβαρύνει κυρίως τα βόρεια και ανατολικά
προάστια της Αθήνας. Η αντιµετώπισή του δεν είναι απλή δεδοµένου ότι η αύξηση του σχετίζεται µε
την αυξηµένη ηλιοφάνεια της περιοχής και ο συγκεκριµένος ρύπος εµφανίζεται σε περιοχές
αποµακρυσµένες από τις πηγές ρύπανσης. Παράλληλα διαπιστώνεται και η αλλαγή της σύνθεσης των
ρύπων, γεγονός που οφείλεται και στη χρήση αυτοκινήτων καταλυτικής τεχνολογίας.
Σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις, η Αθήνα παρουσιάζει µειονεκτήµατα που συνδέονται
µε την άναρχη και χωρίς συγκεκριµένο µοντέλο πολεοδοµική ανάπτυξή της, την ιδιαίτερα πυκνή
δόµησή της, την έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου και την ιδιαίτερα αυξηµένη χρήση
24

Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.- 4-7 Μαΐου 2006-Παρουσίαση
έρευνας κοινής γνώµης.
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ιδιωτικών οχηµάτων. Την κατάσταση επιδεινώνουν µια σειρά παραγόντων όπως είναι η τοπογραφία
της Αθήνας, καθώς πρόκειται για Λεκανοπέδιο περικυκλωµένο από βουνά, η έντονη ηλιοφάνεια,
όπως επίσης και η συχνή παρουσία αντίξοων κλιµατολογικών συνθηκών, υψηλές θερµοκρασίες,
µικρή ταχύτητα των ανέµων και το φαινόµενο της θερµοκρασιακής αναστροφής.
Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων, ολοκληρώθηκαν σηµαντικά έργα µεταφορικής – συγκοινωνιακής υποδοµής (Μετρό,
ΗΣΑΠ, Τραµ, Προαστιακός σιδηρόδροµος, Αττική οδός κ.α.), τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να
παράγουν σηµαντική προστιθέµενη αξία στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών,
συµβάλλοντας έτσι εν µέρει και στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία του
Μετρό εκτιµάται ότι µείωσε κατά 70.000 τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης
και κατά 8% περίπου τους ρύπους από τα οχήµατα.
Αντίστοιχα, η λειτουργία της Αττικής Οδού εκτιµάται ότι συµβάλει στην εξοικονόµηση 100.000
λίτρων καυσίµων, γεγονός που συνεπάγεται και αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η
µείωση 100.000 λίτρων καυσίµου επιφέρει ετήσια µείωση 7.250 τόνων µονοξειδίου του άνθρακα,
266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, 285 τόνων οξειδίου του αζώτου, 48 τόνων αιωρούµενων
σωµατιδίων και 859 τόνων πτητικών υδρογονανθράκων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιµές του
µονοξειδίου του άνθρακα στο κέντρο της Αθήνας µειώθηκαν από τη στιγµή που λειτούργησε η
Αττική Οδός.
Τα µεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πόλη µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς
Αγώνες, όπως η αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε τη δηµιουργία νέων περιφερειακών
αυτοκινητόδροµων, ανισόπεδων κόµβων, ή ο εκσυγχρονισµός των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε
την επέκταση του Μετρό και τη λειτουργία του Τραµ και του Προαστιακού σιδηρόδροµου, δεν
αρκούν για να λύσουν τα σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα της Πρωτεύουσας. Κι αυτό γιατί
από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των ιδιωτικών οχηµάτων αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς, χωρίς να
προβλέπεται άµεσα κάποια σηµαντική πρόοδος στην τεχνολογία των νέων αυτοκινήτων ή στη
βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. Παράλληλα, τα αναβαθµισµένα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
δεν εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο όλες τις περιοχές της Πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική
εξακολουθεί να παραµένει η έλλειψη χώρων στάθµευσης, µε αποτέλεσµα η χρήση τους να µην
αντικαθιστά σε θεαµατικό βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που αποτελεί πλέον µέρος της
κουλτούρας του Έλληνα. Οι επεκτάσεις του δικτύου των Μέσων Σταθερής Τροχιάς προς περιοχές της
Αττικής που αυτή τη στιγµή δεν εξυπηρετούνται καθώς και ο συνδυασµός τους µε Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς µη σταθερής τροχιάς (λεωφορεία, τρόλει) αναµένεται να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο
το σύστηµα αστικών µεταφορών της Πρωτεύουσας και να συµβάλλουν στην άµβλυνση των
κυκλοφορικών προβληµάτων.
Σε ότι αφορά το αστικό πράσινο η αναλογία αυτού ανά κάτοικο για την Αθήνα είναι 2,55
m2/κάτοικο, ενώ το αποδεκτό όριο είναι 10 m2/κάτοικο , καθιστώντας αναγκαία την συστηµατική
παρέµβαση για την αύξηση του πρασίνου τόσο εντός του οικιστικού ιστού όσο και στους ορεινούς
όγκους που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο.
Ποιότητα ζωής.
Υγεία –Πρόνοια.
Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας –
πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Η Αττική συγκεντρώνει το 35,62% του συνόλου των
νοσοκοµειακών µονάδων και το 45,83% των αντίστοιχων κλινών και παρουσιάζει την υψηλότερη
αναλογία γιατρών και κλινών ανά 100 κατοίκους (Πίνακες 1.η και 1.θ. του Παραρτήµατος).
Επιπλέον, στην Περιφέρεια Αττικής κατά το 2006 λειτουργούν :
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•
•
•
•
•
•
•

10 Κέντρα Υγείας τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις σε εξοπλισµούς και
ιατρικό προσωπικό.
Η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού ως Πρωτοβάθµια Υπηρεσία Υγείας ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα
Τρία (3) Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (Βύρωνα, Σαλαµίνας και Ελευσίνας)
20 Περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ)
Ένα (1) Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ)
Ένα (1) Ειδικό Κέντρο Υγείας, και
12 Κέντρα Ηµέρας που λειτουργούν από Νοσοκοµεία και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου συνεργαζόµενα µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τοµέα
της ψυχικής υγείας.

Η χωροθετική κατανοµή των µεγάλων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας εστιάζεται κυρίως στο
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και σε ορισµένες από τις χωροταξικές υποενότητες της Αττικής (π.χ.
νοσοκοµείο Ελευσίνας), µε πολλά προβλήµατα για τα νοσοκοµεία εκείνα που για ιστορικούς λόγους
λειτουργούν στην ευρεία κεντρική περιοχή της Αθήνας. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν, µε αφορµή
και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας πολλών νοσοκοµειακών
εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω και της πίεσης που ασκούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα
και η γήρανση του πληθυσµού. Η χαµηλή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών βρίσκεται σε άµεση
συνάρτηση µε το µεγάλο πληθυσµό ασθενών που καλούνται να εξυπηρετήσουν ακόµα και στο
επίπεδο είτε προληπτικών εξετάσεων είτε περιστατικών που δεν απαιτούν την παροχή νοσοκοµειακής
φροντίδας, αναδεικνύοντας έτσι τις σοβαρές ελλείψεις, τον κατακερµατισµό και τον αποσπασµατικό
τρόπο λειτουργίας του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας.
Εκπαίδευση.
Στην Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός σχολικών µονάδων, εκπαιδευτικών
και µαθητών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας). Σύµφωνα µε
τα στοιχεία25 της έρευνας «Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών
µονάδων» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Αθήνα, 2005) (Πίνακες 1.ι, 1.κ, 1.λ. του
Παραρτήµατος) τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος στην Περιφέρεια Αττικής
είναι τα ακόλουθα :
•

H Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 18,89% του συνόλου των σχολικών µονάδων της χώρας.
Ειδικότερα, στην Περιφέρεια λειτουργούν το 6,5% των Νηπιαγωγείων, το 16,5% των ∆ηµοτικών
Σχολείων, το 24,5% των Γυµνασίων, το 28,1% των Λυκείων και το 24% των ΤΕΕ της χώρας.
Επιπλέον, στην Αττική λειτουργούν το 23,7% των ολοήµερων νηπιαγωγείων και το 23,2% των
ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων της χώρας, καθώς και το 23% των Ειδικών Σχολείων.

•

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό
σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζει
σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά τµήµα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε
σύγκριση µε το σύνολο της χώρας.

•

Το 55,3% των σχολικών µονάδων της Περιφέρειας είναι συστεγαζόµενες, έναντι αναλογίας 50%,
που είναι ο µέσος όρος της χώρας. Επιπλέον, το 32,3% των σχολείων αποτελούν µέρος
συγκροτήµατος σχολείων, έναντι 23,6% του συνόλου της χώρας.

•

Από το σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας, το 89,4% λειτουργούν µόνο πρωί (έναντι 93,5%
για το σύνολο της χώρας), το 7,3% πρωί – απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά ηµέρες (έναντι 4,4%),
το 1,2% µόνο απόγευµα (έναντι 0,8%) και το 2,2% (έναντι 1,3%) µόνο βράδυ.

•

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µικρότερη επιφάνεια σχολικού κτιρίου σε τ.µ. ανά µαθητή
(7,1 τ.µ. έναντι 7,9 για το σύνολο της χώρας) καθώς και µικρότερη επιφάνεια αιθουσών

25

Αφορούν το σχολικό έτος 2003-2004
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διδασκαλίας σε τ.µ. ανά µαθητή (2,4 τ.µ. έναντι 2,7 που είναι ο µέσος όρος της χώρας). Τέλος, το
43,2% των σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Αττικής έχουν κοινό αύλειο χώρο, ενώ το 0,5%
δεν διαθέτουν αύλειο χώρο.
•

Το 56% των σχολικών µονάδων της Περιφέρειας διαθέτουν βιβλιοθήκη που λειτουργεί (έναντι
61,1% για το σύνολο της χώρας), ενώ το 93,9% των σχολείων διαθέτουν Η/Υ (έναντι 85,6% του
µέσου όρου της χώρας). Η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ (19,7%) είναι η υψηλότερη ανάµεσα στις
Περιφέρειες. Το 80,9% των σχολείων της Περιφέρειας έχουν σύνδεση µε το διαδίκτυο, έναντι
76% που είναι ο µέσος όρος της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει στο επίπεδο των
υποδοµών, παρατηρούνται ελλείψεις εκπαιδευτικών υποδοµών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης,
µε µεγαλύτερη έµφαση στη δευτεροβάθµια. Το πρόβληµα αφορά ουσιαστικά τη δηµόσια εκπαίδευση,
αφού τα µερίδια της Περιφέρειας Αττικής σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια είναι τριπλάσια από τα
αντίστοιχα µερίδια σε δηµόσια σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας.
Συνεπώς, απαιτείται ενίσχυση των υπαρχουσών και δηµιουργία νέων υποδοµών εκπαίδευσης.
Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και ανάγκες σε εξοπλισµούς τόσο στην
πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εργαστήρια πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια
και σχολικές βιβλιοθήκες).
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση Πανεπιστηµιακών και
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων και ιδιωτικών σχολών, καθώς και Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε κτιριακές υποδοµές και εξοπλισµούς.
Παράλληλα, στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχει µεγάλη έλλειψη
σχολικών συγκροτηµάτων τεχνικών λυκείων και τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών, καθώς και
εξοπλισµού. Αντίστοιχες ελλείψεις παρατηρούνται στην κτιριακή υποδοµή και τον εξοπλισµό για την
κάλυψη των αναγκών της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, τόσο των ανέργων όσο και του
απασχολούµενου εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας Αττικής.
Υπηρεσίες γενικού συµφέροντος.
Η αναλογία των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους στην Περιφέρεια Αττικής
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη εθνική (60,56 για την Περιφέρεια, έναντι 51,62
για το σύνολο της χώρας για το έτος 2000). Η ενίσχυση των υποδοµών τηλεπικοινωνιών θεωρείται
επαρκής, αλλά η Περιφέρεια, όπως και το σύνολο της χώρας, υπολείπεται στις υποδοµές
ευρυζωνικότητας.
Η ενεργειακή κατανάλωση στην Αττική παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και έχει εµφανίσει έντονη
εποχικότητα µε αιχµή τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω προσέλευσης επισκεπτών αλλά και υψηλών
συνήθως θερµοκρασιών. Ο δείκτης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που
αποτελεί και τον σηµαντικότερο ενεργειακό δείκτη για την Περιφέρεια, κατά το 2004 ήταν 4,21
έναντι 4,52 για το σύνολο της χώρας (Πίνακας 1.16).
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Πίνακας 1.16 : ∆είκτες υπηρεσιών γενικού συµφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής.
Σύγκριση Αττικής –
Αττική
Χώρα
Χώρας
Πληθυσµός
3.761.810
10.964.020
34,3%
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2004 (Σε χιλιάδες ΩΧΒ)
Κατά κεφαλήν
Κατά κεφαλήν
Κατηγορία χρήσης
Σύνολο
Σύνολο
Οικιακή χρήση
16.851.572 1,54
7.003.073 1,86
Εµπορική χρήση
13.289.571 1,21
5.355.780 1,42
Βιοµηχανική χρήση
14.066.914 1,28
2.660.471 0,71
Γεωργική χρήση
2.789.276 0,25
70.992
0,02
∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές Αρχές 555.657 0,15
1.801.172 0,16
Φωτισµός οδών
761.558 0,07
199.166 0,05

Σύνολο Κατά κεφαλήν
41,6% 1,211
40,3% 1,175
18,9% 0,551
2,5% 0,074
30,8% 0,899
26,2% 0,762

Σύνολο

15.845.139 4,21
49.560.063 4,52
32,0% 0,932
Ανά 100 κατοίκους Σύνολο
Ανά 100 κατοίκους Σύνολο Ανά 100 κατοίκους
Κύριες
τηλεφωνικές Σύνολο
συνδέσεις 2000
2.278.052 60,56
5.659.274 51,62
40,3% 1,173
Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001, Στατιστικές Ενέργειας 2004, περιοδικό Επιλογή: Νοµοί της Ελλάδος 2002,
Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής

∆εδοµένου ότι κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η
µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας (∆υτική Μακεδονία), ενώ το
κύριο κέντρο κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (Περιοχή Αττικής και Πελοποννήσου) υπάρχει
µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, που έχει ως συνέπεια την
εµφάνιση προβληµάτων ασφάλειας και κυρίως αστάθειας, και συνακόλουθων δυσχερειών στη
διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων τάσεων στο Νότιο Σύστηµα κατά τις ώρες υψηλού φορτίου. Για
το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των υποδοµών του τοµέα, προκειµένου για την
ασφάλεια τροφοδότησης του νότιου Συστήµατος και την αύξηση του περιθωρίου ευστάθειας της
τάσης.
Μέχρι σήµερα, στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας η πρόοδος στην Ελλάδα και
ειδικότερα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής υπήρξε περιορισµένη. Έχει αξιοποιηθεί κυρίως η
ηλιακή ενέργεια για οικιακή χρήση. Σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας , µπορεί να αξιοποιηθεί η αιολική ενέργεια σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής λόγω του
υπάρχοντος σηµαντικού αιολικού δυναµικού.
Επιπλέον, ο βαθµός διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα ήταν σχετικά περιορισµένος
µέχρι σήµερα, αυξάνεται όµως σταδιακά και η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόµενα
χρόνια, γεγονός που αναµένεται να συµβάλει και στον περιορισµό της ρύπανσης.
Στον Πίνακα (1.17) που ακολουθεί παρουσιάζεται η εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας σε MW (∆εκέµβριος 2005 – Ιανουάριος 2006).
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Πίνακας 1.17 : Εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ σε MW
(∆εκέµβριος 2005 – Ιανουάριος 2006)
Περιφέρεια

Μεγάλα
Αιολικά Μικρά
Φωτοβολταϊκά Βιοµάζα Σύνολα
υδροηλεκτρικά
υδροηλεκτρικά

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗ

500,0

162,2

ΑΤΤΙΚΗ

2,6

Β. ΑΙΓΑΙΟ

28,7

1,00

0,2

1282,2

36,1

17,62

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ.

492,0

17,0

23,90

ΗΠΕΙΡΟΣ

543,6

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

104,5
20,1
70,0

ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
3.017,8

535,55
571,40
10,20

4,94

Ν.ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2,50

28,7

130,0

23,80
1335,92

0,15

10,2

ΚΡΗΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

20,70

28,70

∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

663,20

0,60

0,35
0,80

0,17

135,29
106,27
20,10

36,0

2,0

108,00

204,3

22,0

226,30

621,7

99,86

1,15*

23,72

3.764,23

(*Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραµµένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήµατα µη συνδεδεµένα µε τα δίκτυα. Με βάση στοιχεία
πωλήσεων εκτιµάται ότι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊ-κών συστηµάτων κατά τις αρχές του 2006 θα βρίσκεται σε επίπεδο 4
MW. )

Πηγή : Υπουργείο Ανάπτυξης, 3η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (ΑΡΘΡΟ 3 Ο∆ΗΓΙΑΣ 2001/77/EΚ), Οκτώβριος 2005.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, η συνολική δυναµικότητα των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε
χρήση ΑΠΕ (εκτός µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) που αναµένεται να έχουν εγκατασταθεί και να
λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 23,80 MW και θα προέρχεται κατά 89% από
βιοµάζα, ενώ σε πολύ µικρότερα ποσοστά από αιολικά πάρκα ή Φωτοβολταϊκά.
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1.3.5.

Κοινωνία της γνώσης & Καινοτοµία.

Εκπαιδευτικό επίπεδο.
Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15 ετών και άνω) παρουσιάζεται στον
παρακάτω Πίνακα που ακολουθεί :

Πίνακας 1.18 : Επίπεδο εκπαίδευσης, 2005.
Επίπεδο
εκπαίδευσης ΑΤΤΙΚΗ
πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας
(15 και άνω)
Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Πρωτοβάθµια
(µέχρι
απολυτήριο δηµοτικού)

25,1%

20,8%

29,0%

36,9%

32,9%

40,7%

∆ευτεροβάθµια
(µέχρι
και
φοίτηση σε ΑΕΙ χωρίς λήψη
πτυχίου)
59,1%

62,3%

56,2%

51,6%

54,8%

48,5%

Τριτοβάθµια
15,8%
16,9%
14,8%
11,5%
12,3%
Πηγή: ΕΣΥΕ, Τριµηνιαίες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2005, Μέσοι όροι στοιχείων τριµήνων Α-∆

10,8%

ΧΩΡΑ

και

Η Αττική συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο σύνολο
της χώρας, αλλά σε επίπεδο Περιφέρειας αυτό το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλό (κυριαρχεί η
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό 59,1%), υπογραµµίζοντας ένα πιθανό έλλειµµα σε δεξιότητες
και ειδικές γνώσεις απαραίτητες τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας όσο και
γενικότερα για την αναβάθµιση παραγωγικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης.

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία.
Οι επιδόσεις της χώρας και κατά συνέπεια και της Περιφέρειας στην έρευνα, την τεχνολογία και την
καινοτοµία θεωρούνται χαµηλές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του “European Innovation Scoreboard” του
2005, η χώρα µας καταλαµβάνει την 23η θέση στην Ευρώπη των 25 (προηγείται µόνον της Μάλτας
και της Λετονίας) και την 15η θέση στην Ευρώπη των 15 σε ό,τι αφορά στην επίδοσή της στην
καινοτοµία26 27.Για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 έχουν διατυπωθεί αισιόδοξες
προγραµµατικές δεσµεύσεις (όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων), για
άνοδο των δαπανών για Ε&Α έως το 2010 στο 1,5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων το 40% πρέπει να
αφορά δαπάνες του ιδιωτικού τοµέα.
Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται συµπεράσµατα από τις Περιφερειακές επιδόσεις στην
Καινοτοµία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του European Regional Innovation Scoreboard (RIS 2003 και
2006). Σηµειώνεται ότι η µεθοδολογία του RIS 2006 (Ιανουάριος 2007) διαφέρει από εκείνη των
προηγούµενων ετών.
Η καινοτοµική απόδοση των Ελληνικών περιφερειών σε σχέση µε τις περιφέρειες των Κρατών
Μελών της Ε.Ε 25, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Innovation Scoreboard 2006 έχει ως εξής:

26
Η συνολική επίδοση στην καινοτοµία υπολογίζεται µέσω του σύνθετου δείκτη SII, ο οποίος προσµετρά τις επιδόσεις και
τις τάσεις της τελευταίας τριετίας για 26 επί µέρους δείκτες που ποσοτικοποιούν τα βασικά συστατικά στοιχεία της
καινοτοµίας.

27

ΓΓΕΤ, 4η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία, 2007 / CIS4, σύµφωνα µε EUROSTAT “The Fourth Community Innovation Survey
(CIS 4) Methodological Recommendations
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Σε σύνολο 203 ευρωπαϊκών περιφερειών, τη καλύτερη θέση από την πλευρά της Ελλάδας κατέχει
η περιφέρεια της Αττικής, η οποία καταλαµβάνει την 86η θέση, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες
έπονται κατά πολύ (η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στη 164η θέση και
ακολουθούν οι υπόλοιπες). Αξιοσηµείωτο είναι πως περιφέρειες χωρών που βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο µε την Ελλάδα παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις και χαρακτηριστικά είναι τα
παραδείγµατα περιφερειών της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας που βρίσκονται στις
πρώτες 65 θέσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις περιφερειακές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε
σχέση µε το περιφερειακό ΑΕΠ παρουσιάζονται στον πίνακα 1.19. Από τον πίνακα αυτό
προκύπτει ότι το ΑΕ∆ΕΤΑ /ΑΕΠ της Αττικής πλησιάζει το 1% και από το οποίο το 40% είναι
ιδιωτική συµµετοχή.
Πίνακας 1.19: Περιφερειακές επιδόσεις στην καινοτοµία (2003)28

ΠΕΣ∆Κ
ΑΜΘ
0,37
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
0,62
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0,16
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
0,22
ΗΠΕΙΡΟΣ
0,29
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
0,20
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
0,00
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
0,56
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
0,26
ΑΤΤΙΚΗ
1,00
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
0,25
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
0,29
ΚΡΗΤΗ
0,31
Πηγή : European Innovation Scoreboard, 2003

ΠΣ∆Κ

ΦΠΣ∆Κ

0,04
0,15

0,21
0,39

0,03
0,05
0,09
0,01
0,00
0,09
0,02
0,21
0,09
0,02
0,03

0,10
0,14
0,19
0,11
0,00
0,33
0,14
0,61
0,17
0,16
0,17

Πίνακας 1.20: Περιφερειακή κατανοµή της δαπάνης για ETA συνολικά και ανά τοµέα

Eλλάδα
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

ΑΕ∆ΕΤΑ Επιχειρήσεις
100,00%
100,00%
2,57%
1,22%
14,52%
10,53%
0,58%
0,00%
2,32%
0,52%
2,47%
0,04%
0,29%
0,00%
6,94%
2,48%
1,15%
3,15%
1,87%
5,07%
58,21%
76,16%
0,99%
0,00%
0,53%
0,18%
7,58%
0,66%

∆ηµόσια
Ερευνητικά
Κέντρα
ΑΕΙ
100,00% 100,00%
1,41%
4,04%
10,98%
18,78%
0,76%
0,91%
1,05%
4,15%
0,82%
4,91%
0,11%
0,58%
2,84%
11,92%
0,58%
0,04%
0,74%
0,09%
62,39%
43,66%
0,23%
2,01%
0,33%
0,87%
17,75%
8,06%

Μη
Κερδοσκο
πικoί
Οργανισµ
οί
100,00%
0,00%
15,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,24%
78,31%
0,00%
0,00%
0,00%

Πηγή : Eurostat Cronos Database , 2006 και European Innovation Scoreboard του 2005

28

Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ - RNSII): η σχετική κλίµακα µίας Περιφέρειας ως προς αυτήν µε την
καλύτερη επίδοση της χώρας, µε στάθµιση 13 συντελεστών καινοτοµίας, Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΣ∆Κ - RSII):
η σχετική κλίµακα ως προς την Περιφέρεια µε την καλύτερη επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)., Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός
∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ - RRSII): ο µέσος όρος των δεικτών ΠΕΣ∆Κ και ΠΣ∆Κ.
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•
•

•
•
•

•
•

•

Στον τοµέα της έρευνας, η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει συντριπτική υπεροχή
συγκρινόµενη µε τις άλλες Περιφέρειες της χώρας ως προς την ερευνητική δραστηριότητα
σε όλους τους τοµείς (Πίνακας 1.20).
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 58% περίπου της συνολικής ΑΕ∆ΕΤΑ, το 76%
της δαπάνης των επιχειρήσεων, το 62% των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και το 44%
περίπου των ΑΕΙ. Τα ασθενέστερα σηµεία του συστήµατος παραγωγής Ε&ΤΑ αφορούν στην
ευρυζωνική διείσδυση, στη δια βίου κατάρτιση, στις επενδύσεις στην έρευνα εκ µέρους των
επιχειρήσεων, στο venture capital, στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στην
απασχόληση σε µεταποίηση µέσης και υψηλής τεχνολογίας, στην παραγωγή νέων προϊόντων
και στην κατοχύρωση µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.29.
Η πλειοψηφία των εν δυνάµει καινοτοµικών επιχειρήσεων βρίσκεται στην Αττική (75,4%)
σε πρώτο βαθµό και στη Β. Ελλάδα σε δεύτερο βαθµό. (18,06%).
Gerd30: Η Αττική είναι η µόνη περιφέρεια που δείχνει να προσεγγίζει τον Ευρωπαϊκό µέσο
µε 0,93 (GERD ως προς το ΑΕΠ) το 2003.
Berd: Oι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν καινοτοµούν, δεν δηµιουργούν νέα προϊόντα και
υπηρεσίες και υστερούν κατά πολύ αρκετών ευρωπαϊκών χωρών συγκρίσιµων σε µέγεθος
όπως η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Αττική έχει την καλύτερη επίδοση σε σχέση µε τις
υπόλοιπες περιφέρειες αγγίζοντας το 0,37 το 2003 (BERD ως προς το ΑΕΠ) και
σηµειώνοντας ανοδική τάση σε σχέση µε το 1995.
Ευρεσιτεχνίες: Η Αττική είναι φορέας του 70% των ευρεσιτεχνιών στο σύνολο της χώρας µε
καινοτοµικότερους κλάδους τον Human Necessities και τον Performing Operations,
Transporting µε 172 και 137 ευρεσιτεχνίες αντίστοιχα.
Ερευνητικά Κέντρα: Στην περιφέρεια Αττικής δραστηριοποιούνται 9 ερευνητικά κέντρα
εποπτευόµενα από τη ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο προκειµένου να προσεγγισθεί και
να αξιολογηθεί µε συνέπεια η πολιτική στο χώρο της έρευνας αποτελεί η αναζήτηση των
όρων και του ύψους χρηµατοδότησης που λαµβάνουν από διαφορετικές πηγές. Στον πίνακα
που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των εσόδων των ερευνητικών κέντρων της
Περιφέρειας την περίοδο 2000-2005, ενώ στο διάγραµµα επιχειρείται η παραστατική
αποτύπωση της εξέλιξης αυτής.
Η διερεύνηση των πηγών εσόδων των ερευνητικών κέντρων αποδεικνύει ότι προέρχονται σε
µεγάλο ποσοστό (73%) από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ η «επίδοση»
από λοιπές πηγές που συνδέονται µε την παροχή ερευνητικής υπηρεσίας σε επιχειρήσεις ή
άλλους φορείς, καθώς και από προγράµµατα της Ε.Ε. παραµένει χαµηλή.
Πίνακας 1.21 Έσοδα σε ερευνητικά κέντρα της Αττικής 2000-2005.

Ερευνητικά Κέντρα

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ΕΚΕΦΕ

31.115.100

26.116.782

26.616.206

26.937.619

29.606.987

33.185.636

ΕΚΚΕ

3.736.508

3.499.802

3.568.474

4.294.687

4.692.029

5.421.863

ΕΛΚΕΘΕ

22.289.777

23.433.449

16.074.713

19.833.171

21.745.488

18.821.907

ΕΑΑ

8.393.840

6.863.185

5.103.826

6.570.229

6.963.097

9.197.313

ΕΙΕ

13.546.917

15.438.751

11.622.512

12.903.413

17.466.802

18.739.304

ΚΑΠΕ

12.905.881

9.562.356

6.611.766

7.022.342

7.174.083

7.026.587

ΕΙΠ

7.428.463

6.046.741

6.544.139

5.948.166

7.157.864

8.958.105

ΕΚΕΒΕ

2.693.057

2.015.395

2.424.556

1.941.342

2.927.062

4.362.126

"ΑΘΗΝΑ"

5.015.479

4.363.880

2.897.188

3.463.880

4.871.217

5.637.615

Σύνολο Κέντρων & Ινστιτούτων 107.125.022
97.340.341
81.463.380
88.914.849
102.604.629
111.350.456
Πηγή : Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανταγωνιστικότητα – Καινοτοµία και την Κοινωνία της Γνώσης στην Περιφέρεια Αττικής (E.Υ.∆. Ε.Π.
Αττικής , Μάρτιος 2007)
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Πηγή : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
2007 – 13, ΓΓΕΤ, 2006.

30

Η αξιολόγηση των δαπανών για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη αναλύονται σε επίπεδο GERD(Gross
Expenditure on R&D) και BERD (Bussiness Expenditure on R&D). Συγκεκριµένα µετράται η ένταση
τεχνολογίας του GERD και BERD ως ποσοτό του ΑΕΠ.
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∆ιάγραµµα: Εξέλιξη εσόδων στα ερευνητικά κέντρα της Περιφέρειας Αττικής.
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Πηγή : Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανταγωνιστικότητα – Καινοτοµία και την Κοινωνία της Γνώσης στην Περιφέρεια Αττικής
(E.Υ.∆. Ε.Π. Αττικής , Μάρτιος 2007)

•

Η συµµετοχή των επιχειρήσεων και των ΑΕΙ - ΤΕΙ της Περιφέρειας Αττικής σε έργα έρευνας
και ανάπτυξης είναι σχετικά µε τις υπόλοιπες περιφέρειες αυξηµένη, λόγω θεµατικής
εξειδίκευσης (το ΕΜΠ υλοποίησε περίπου το 32% των έργων ΕΤΑ που ανατέθηκαν σε
ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το 2005). Από την ανάλυση των δεδοµένων του
Πίνακα 1.22 αναδεικνύεται αφενός η συγκέντρωση των «δυνατοτήτων» υλοποίησης έργων
ΕΤΑ σε περιορισµένο αριθµό ιδρυµάτων στη χώρα και, αφετέρου ότι τα ιδρύµατα της
Περιφέρειας Αττικής αποτελούν τους πλέον «δυναµικούς» παίκτες σε επίπεδο χώρας και
κατά συνέπεια έχει ιδιαίτερη σηµασία η περαιτέρω ενίσχυσή τους σε όρους υποδοµών.
Πίνακας 1.22 Ανάληψη έργων ΕΤΑ από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας 2000-2006.

Πανεπιστήµια
Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Γεωπονικό Παν /µιο Αθηνών
Οικονοµικό Παν /µιο Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Πανεπιστήµιο Πειραιά
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
ΤΕΙ Πειραιά
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Πανεπιστήµιο Πατρών
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
∆ηµοκρίτειο Παν /µιο Θράκης
ΤΕΙ Κρήτης
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Αριθµός
έργων
105
49
14
9
7
4
2
2
42
41
18
12
6
5
3
3
3
3

Ιόνιο Πανεπιστήµιο

1

Σύνολα

329

ερευνητικών

Πηγή : Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανταγωνιστικότητα – Καινοτοµία και την Κοινωνία της Γνώσης στην Περιφέρεια Αττικής
(E.Υ.∆. Ε.Π. Αττικής , Μάρτιος 2007)
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•

Οσον αφορά τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων σε έργα ΕΤΑ που χρηµατοδοτήθηκαν ή
χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 2000-2006 (Πίνακας 1.23), προκύπτει ότι
από το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετείχαν σε εγκεκριµένα έργα, η Αττική
συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 68%. Παράγοντες που φαίνεται να διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο είναι ο βαθµός ολοκλήρωσης της παραγωγικής δοµής και η πρόσβαση στην
πληροφόρηση. Επισηµαίνεται πάντως ότι η συγκέντρωση επιχειρήσεων εστιάζεται στα έργα
ΠΑΒΕΤ, ΠΕΝΕ∆ και ΠΕΠΕΡ, δηλαδή σε δράσεις οι οποίες από το περιεχόµενό τους και τη
φύση τους είναι πιο κατανοητές και µε µικρότερες απαιτήσεις.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµµετοχή των επιχειρήσεων της περιφέρειας σε έργα
του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου. Ειδικότερα, σε σύνολο 181 εγκεκριµένων έργων του 6ου ΠΠ στα
οποία συµµετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις στα 162 (ποσοστό 89,5% ) συµµετέχουν επιχειρήσεις από
την περιφέρεια Αττικής. Ανάλογη συγκέντρωση προκύπτει από την εξέταση του αριθµού των
επιχειρήσεων που συµµετείχαν σε έργα του 6ου ΠΠ. Αναλυτικότερα , επί συνόλου 135 ελληνικών
επιχειρήσεων το 77 % (104 επιχειρήσεις) χωροθετούνται και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια,
γεγονός που αναδεικνύει τη δυναµικότητα των επιχειρήσεων της περιφέρειας .
Πίνακας 1.23 Συµµετοχή επιχειρήσεων ανά περιφέρεια σε έργα του
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 2000-2006.

Περιφέρεια
Αττικής

Πλήθος Επιχειρήσεων µε συµµετοχή
στο ΕΠΑΝ /ΓΓΕΤ
ανά Περιφέρεια
347

Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλίας
Κρήτης
∆υτικής Ελλάδας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πελοποννήσου
Νοτίου Αιγαίου
Στερεάς Ελλάδας
Ηπείρου
Βορείου Αιγαίου
∆υτικής Μακεδονίας
Ιονίων Νήσων
Σύνολο

86
17
14
12
11
9
4
4
3
1
1
1
510

Πηγή : Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανταγωνιστικότητα – Καινοτοµία και την Κοινωνία της Γνώσης στην Περιφέρεια Αττικής
(E.Υ.∆. Ε.Π. Αττικής , Μάρτιος 2007).

•

Συµπερασµατικά, στην Αττική υπάρχει ένα σηµαντικό δυναµικό (ανθρώπινο, επιχειρήσεων
και ερευνητικών κέντρων) που µε µε την κατάλληλη υποστήριξη µπορεί να λειτουργήσει
προωθητικά για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των διαρθρωτικών
χαρακτηριστικών του συνόλου της Ελληνικής οικονοµίας.. Η περιφέρεια Αττικής άλλωστε
είναι εκείνη που θα «σηκώσει» το κυριότερο βάρος για την επίτευξη των στόχων του ΕΠΜ.
Προς αυτή την κατεύθυνση και λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δεδοµένων η βαρύτητα
πρέπει να δοθεί τόσο στην παραγωγή νέας γνώσης, όσο και στην προσπάθεια µεταφοράς των
ερευνητικών αποτελεσµάτων στην παραγωγική βάση, µε εντοπισµένες και συγκεκριµένες
προσπάθειες. λαµβάνοντας όµως υπόψη µία σειρά παραγόντων που διαµορφώνουν την
υφιστάµενη πραγµατικότητα που αναδεικνύει την χαµηλή διαχυση των αποτελεσµάτων της
Ε&Α στην παραγωγή, τον έντονο δυισµό που παρατηρείται µεταξύ των επιχειρήσεων η
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πλειονότητα των οποίων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ όχι µόνο να µην δραστηριοποιείτε στην
παραγωγή Ε&Α όπως είναι αναµενόµενο αλλά να αδυνατούν να εισαγάγουν και «νέα
γνώση» στην παραγωγή. Προβληµατισµό επίσης δηµιουργεί το γεγονός ότι το µεγαλύτερο
µέρος των εσόδων τους προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισµό και λοιπές
επιχορηγήσεις του δηµοσίου.
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η Αττική εµφανίζει σηµαντικές επιδόσεις
στο επίπεδο της µη-τεχνολογικής καινοτοµίας31 (καινοτοµίες οργάνωσης, και εµπορίας, οι
οποίες εντέλει παράγουν το 80% των καινοτοµικών ιδεών) αλλά και το µεγαλύτερο ποσοστό
συνεργασιών καινοτοµίας.

ΤΠΕ και Ψηφιακή Σύγκλιση.
Η έµφαση που δίνεται σε θέµατα ΤΠΕ οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή τους στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας και στην επίτευξη ανώτερων επιπεδων οικονοµικής ανάπτυξης.
Μεθοδολογικά, η συµβολή των ΤΠΕ θα µπορούσε να εντοπισθεί σε δύο πυλώνες:
 στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών,
 στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών µέσω της χρήσης
των ΤΠΕ και, µέσω της χρήσης της ευρυζωνικότητας.
Στην Ελλάδα µόνο το 8% του συνολικού πληθυσµού χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές µε
το ∆ηµόσιο. Σηµαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων (µε προσωπικό περισσότερο
από 10 άτοµα) που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο (81%).
Στον τοµέα της ψηφιακής σύγκλισης, των ΤΠΕ και της ευρυζωνικής διείσδυσης, η Περιφέρεια
Αττικής παρουσιάζει δυναµική που ξεπερνά τον Εθνικό µέσο όρο32. Ενδεικτικά, και όσον αφορά την
αναλογία νοικοκυριών µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, η Περιφέρεια Αττικής έρχεται 1η µεταξύ των
Περιφερειών της χώρας µε ποσοστό 31,8% επί του συνόλου των νοικοκυριών υπερβαίνοντας
σηµαντικά τον εθνικό µέσο όρο (23,2%).
Οσον αφορά στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων µέσω της χρήσης ΤΠΕ, καταγράφονται στην
Περιφέρεια οι ακόλουθες επιδόσεις:
• Η σύνδεση των επιχειρήσεων της Αττικής µε το διαδίκτυο ποικίλλει ανά Νοµαρχιακό
∆ιαµέρισµα. Ως προς τον τύπο σύνδεσης, υπερτερούν οι απλές dial-up συνδέσεις (από 31%
στη ∆. Αττική έως 46,4% στην Αθήνα) µε αντίστροφη εικόνα στις ISDN και σχετικά χαµηλή
χρήση ADSL (32,14% Αθήνα, 31,03% Αν. Αττική, 23,1% ∆. Αττική και 34,3% Ν.Α.
Πειραιά, µε την Κ. Μακεδονία να υπερτερεί µε 38,1%).
• Η ανάπτυξη σηµείων ασύρµατης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από
επιχειρήσεις προωθείται σταθερά µέσω του ΕΠ ΚτΠ. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη
διεύρυνση της ευρυζωνικότητας, αναπτύσσονται ήδη στην Περιφέρεια 99 wireless hotspots
από Επιχειρήσεις, µε σηµαντικό το µερίδιο των τουριστικών επιχειρήσεων (75%).
• Στο πλαίσιο της εξοικείωσης των Φορέων και των επιχειρήσεων µε την ευρυζωνικότητα,
πλήθος φορέων της Αττικής (ΟΤΑ, ΝΑ, Επιµελητήρια, Πανεπιστήµια κ.λπ.) συµµετέχουν σε
δράσεις ευαισθητοποίησης, µε στόχους την αύξηση της γνώσης των φορέων, των διαφόρων
κατηγοριών-στόχων και του κοινού για τα θέµατα της ευρυζωνικότητας, την αύξηση της
ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης των υποδοµών και την εµπλοκή πλήθους
φορέων στην προώθηση της ευρυζωνικότητας.
• Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «∆ικτυωθείτε», 17.855 επιχειρήσεις της Περιφέρειας έχουν
εξασφαλίσει την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο (28,5% του συνόλου των εγκεκριµένων
επιχειρήσεων στη χώρα) και 9.540 στελέχη ΜΜΕ έχουν εκπαιδευθεί (35% των συνολικά
εκπαιδευθέντων). Από σχετική έρευνα33, οι επιχειρήσεις του Τουρισµού εµφανίζουν το
υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων µε παρουσία στο ∆ιαδίκτυο, µε ηλεκτρονικές συναλλαγές
µε Τράπεζες και το ∆ηµόσιο, δυνατότητα πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών και
31

32
33

Εγχειρίδιο του ΟΣΛΟ, έκδοση 1997, Ερευνα CIS4 2007, ΓΓΕΤ

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Απρίλιος 2006
Αξιολόγηση του Προγράµµατος ∆ικτυωθείτε, Ε∆ΕΤ, 2007.
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ηλεκτρονικών πληρωµών για πωλήσεις. Οι επιχειρήσεις της µεταποίησης υστερούν
σηµαντικά (µε εξαίρεση τις ηλεκτρονικές αγορές).
Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη µέσω της χρήσης των ΤΠΕ εστιάζεται στο ποσοστό
∆ηµόσιων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ. Οι επισπέυδοντες φορείς (κυρίως Υπουργεία), αν και
χωροθετούνται στην Περιφέρεια, «παράγουν» υπηρεσίες µε οριζόντια διάσταση και εθνική εµβέλεια,
αλλά έχουν µεγάλη σηµασία για την Περιφέρεια, λόγω του µητροπολιτικού της χαρακτήρα . Στην
Ελλάδα το 2005 ήταν διαθέσιµες πλήρως ηλεκτρονικά πέντε (5) βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες από
σύνολο των είκοσι (20) ταξινοµηµένων διεθνώς. Μέχρι το τέλος του 2008 εκτιµάται πως
τουλάχιστον έξι επιπλέον βασικές ∆ηµόσιες υπηρεσίες (λ.χ. έκδοση ποινικού µητρώου, ληξιαρχείο,
στρατολογική εξυπηρέτηση πολιτών, Ο∆∆Υ, Εθνικό ∆ηµοτολόγιο, ΑΣΕΠ) θα είναι διαθέσιµες
ηλεκτρονικά, ενώ και άλλες βασικές ∆ηµόσιες υπηρεσίες θα προσεγγίσουν το σηµείο πλήρους
ηλεκτρονικής διαθεσιµότητας (π.χ. δηλώσεις στα τελωνεία)34 . Περαιτέρω θα προετοιµασθούν
πρότυπα για την ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών Πολιτών και Επιχειρήσεων
(ΕΡΜΗΣ), πρότυπα διαλειτουργικότητας, το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και η κωδικοποίηση και διάθεση ηλεκτρονικά της νοµοθεσίας (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ).
Τέλος, επιπλέον στοιχεία που καταγράφουν τη θέση της Περιφέρειας στο εθνικό επίπεδο όσον αφορά
στην ψηφιακή σύγκλιση, δηµοσιεύονται στη βασισµένη σε δείγµα έρευνα «Ταυτότητα χρηστών
Internet στην Ελλάδα» του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Απρίλιος 2006).
Έτσι, σχετικά µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου, η Περιφέρεια Αττικής έρχεται 1η ανάµεσα στις
Περιφέρειες της χώρας µε πολύ υψηλό ποσοστό 90,8%, έναντι 85,6% που αποτελεί το µέσο όρο της
χώρας. Αντίστοιχα, το ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποιεί Η/Υ ανέρχεται στο 43,7%, έναντι.
35,4% για το σύνολο της χώρας.
Πίνακας 1.24 : Ταυτότητα χρηστών Internet στην Περιφέρεια Αττικής
ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 2005
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Ποσοστό πληθυσµού (%) που 31,8
23,2
χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 90,8
85,6
κινητό τηλέφωνο
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 32,4
26,7
κινητό τηλέφωνο µε σύνδεση
Internet
Ποσοστό
πληθυσµού
που 43,7
35,4
χρησιµοποιεί Η/Υ
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 49,8
39,4
σταθερό Η/Υ
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 14,9
11
φορητό Η/Υ
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 10,3
10,9
δορυφορική ΤV
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει 13
11,6
συνδροµητική ΤV
Πηγή : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Απρίλιος 2006), Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού
Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής

Συµπερασµατικά, η θέση τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας όσον αφορά την ανάπτυξη των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εκτιµάται µε βάση τα ευρωπαίκά πρότυπα σε
χαµηλά επίπεδα, τόσο σε πεδία όπως εφαρµογές σε επιχειρήσεις (π.χ. εφαρµογές ηλεκτρονικού
επιχειρείν, κλπ) και στη δηµόσια διοίκηση, όσο και στη χρήση του ∆ιαδικτύου και τη διείσδυση της
ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά. Αν και καταγράφεται αξιόλογη ανάπτυξη τα τελευταία έτη στον
τοµέα των ΤΠΕ, η απόσταση από άλλες χώρες της Ε.Ε. εξακολουθεί να είναι µεγάλη.

34

Βάσει δεσµεύσεων υλοποίησης των έργων από τους επιµέρους φορείς του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
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1.3.6. Ελκυστικότητα της Αττικής ως τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης.
Ελκυστικότητα της Αττικής ως επιχειρηµατικό κέντρο
Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η Περιφέρεια Αττικής, όσο και η χώρα ευρύτερα, είναι η
µειωµένη ελκυστικότητα της σαν τόπος για την προσέλκυση επενδύσεων και η υστέρηση της σε µια
σειρά παραµέτρους που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά συνέπεια τη
δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και
την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Η ελκυστικότητα µιας πόλης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων,
εδρών διεθνών οργανισµών, η ύπαρξη κεντρικών γραφείων που συγκεντρώνουν επιτελικές
λειτουργίες των µεγάλων πολυεθνικών ή εθνικών επιχειρήσεων µε ισχυρή παρουσία στις παγκόσµιες
αγορές, αποτελούν ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια πόλη, µεταξύ
άλλων, για να χαρακτηρισθεί ως µητροπολιτική.Παρά την ύπαρξη των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων
που έχει η Περιφέρεια Αττικής η Αθήνα για το έτος 2006 κατατάσσεται προτελευταία (32η) όπως
φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα µε τις ελκυστικότερες Ευρωπαϊκές πόλεις ως επιχειρηµατικά κέντρα,
παρουσιάζοντας υποχώρηση στη σχετική της θέση σε σύγκριση µε το 2005 κατά δύο θέσεις.35
Πίνακας 1.24 : Οι ελκυστικότερες πόλεις της Ευρώπης ως επιχειρηµατικά κέντρα, 2006.
Πόλεις
Λονδίνο
Παρίσι
Φρανκφούρτη
Βαρκελώνη
Βρυξέλλες
Άµστερνταµ
Μαδρίτη
Βερολίνο
Μόναχο
Ζυρίχη
∆ουβλίνο
Μιλάνο
Πράγα
Ντύσσελντορφ
Λισσαβόνα
Αµβούργο
Στοκχόλµη
Βαρσοβία
Μπέρµιγχαµ
Γενεύη
Μάντσεστερ
Βουδαπέστη
Βιέννη
Λυόν
Γλασκώβη
Ρώµη
Κοπεγχάγη
Λίντς
Βουκουρέστι
Ελσίνκι
Μόσχα
Αθήνα
Όσλο

Κατάταξη
1990
2005
1
1
2
2
3
3
11
5
4
4
5
6
17
7
15
8
12
9
7
10
12
9
11
23
13
6
16
16
14
14
19
19
17
25
20
8
18
13
15
21
21
20
23
18
24
10
22
26
25
27
24
28
22
30
29

2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Επίδοση
2006
0,91
0,59
0,36
0,27
0,24
0,23
0,20
0,18
0,18
0,16
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02

Πηγή : European Cities Monitor, 2006 (Σηµείωση : To 1990 η µελέτη περιελάµβανε 25 πόλεις ενώ το 2006 ,30 πόλεις αντίστοιχα)

35

Πηγή : European Cities Monitor, 2006.
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Μεταξύ των 33 αυτών πόλεων περιλαµβάνεται το σύνολο των δεκαεπτά πόλεων που χαρακτηρίζονται
ως «Ευρωπαϊκές µηχανές», δέκα εκ των οποίων βρίσκονται εντός του αναπτυξιακού πενταγώνου
που οριοθετείται από το Λονδίνο – Παρίσι – Μιλάνο –Μόναχο – Αµβούργο .
Παρατηρείται ότι η Αθήνα έχει ήδη υπερκερασθεί από τις πρωτεύουσες τριών νέων κρατών µελών
(Πράγα, Βαρσοβία, Βουδαπέστη,) αλλά και από πόλεις όπως η Λισσαβόνα, που επίσης αντιµετωπίζει
παρεµφερή προβλήµατα προσβασιµότητας, είναι Πρωτεύουσα ενός κράτους µε εθνική οικονοµία
οµοειδή µε την ελληνική και µε επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης χαµηλότερο από το ελληνικό.
Πίνακας 1.25: Παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα µιας πόλης ως
επιχειρηµατικό κέντρο, 2006
Παράγοντας

Θέση Αθήνας
2006
2005

Ευκολία πρόσβασης σε αγορές, πελάτες

29

29

∆ιαθεσιµότητα καταρτισµένου προσωπικού

32

30

Μεταφορικές συνδέσεις µε άλλες πόλεις και το εξωτερικό

33

28

Ποιότητα των τηλεπικοινωνιών

32

30

Κόστος προσωπικού

6

7

Κλίµα που δηµιουργεί η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις µέσω φορολογικών
πολιτικών και διαθεσιµότητας χρηµατοδοτικών πρωτοβουλιών
29

19

Κόστος χώρων γραφείου

16

7

∆ιαθεσιµότητα χώρων γραφείου

30

30

Οµιλούµενες γλώσσες

32

30

Ευχέρεια µετακινήσεων εντός της πόλης

33

30

Ποιότητα ζωής των εργαζοµένων

30

27

Χαµηλά επίπεδα ρύπανσης

30

28

Πηγή : European Cities Monitor, 2006

Παρατηρείται ότι η Αθήνα κατέχει χαµηλή θέση σε σχέση µε όλους τους παράγοντες, µε εξαίρεση το
κόστος προσωπικού, όπου κατατάσσεται 6η, και το κόστος χώρων γραφείου, όπου κατατάσσεται στην
16η θέση.
Ελκυστικότητα της Αττικής ως τουριστικός προορισµός.
Η Αθήνα υπήρξε από πολύ παλαιά πόλος έλξης περιηγητών και, ήδη από τη δεκαετία του 1920
αποτελεί σύγχρονο τουριστικό πόλο έλξης αλλοδαπών τουριστών, είτε ως κύριως προορισµός είτε
ως ενδιάµεσος σταθµός πριν την µετάβαση τους σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας
Οι περισσότεροι και σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία της Περιφέρειας είναι
συγκεντρωµένα στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, ενώ οι ζώνες και εγκαταστάσεις θαλάσσιας
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αναψυχής, ψυχαγωγίας συγκεντρώνονται στις παραλιακές και νησιωτικές περιοχές. Η πολιτιστική
υποδοµή της Αθήνας περιλαµβάνει 38 µνηµεία, 32 αρχαιολογικούς χώρους, 28 κρατικά µουσεία και
30 µη δηµόσια µουσεία.
Κατά τη δεκαετία 1995 – 2005, παρατηρείται πτωτική τάση της τουριστικής κίνησης στην
Περιφέρεια Αττικής, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τη γενικότερη τάση ανόδου του
τουριστικού ρεύµατος στο σύνολο της χώρας.

Πίνακας 1.26: Εξέλιξη τουριστικής κίνησης και ξενοδοχειακών κλινών στην
Αττικής, 1995 – 2005.
1995
Κλίνες σε ξενοδοχειακά
καταλύµατα
∆ιανυκτερεύσεις αλλοδαπών
∆ιανυκτερεύσεις ηµεδαπών
∆ιανυκτερεύσεις σύνολο

Περιφέρεια

Αριθµός

2000
%
στη
χώρα
Αριθµός

2005
%
στη
χώρα
Αριθµός

% στη
χώρα

71.522
4.431.064
2.319.717
6.750.781

12,8%
11,8%
19,5%
13,7%

10,6%
10,6%
19,8%
13,1%

9,1%
9,9%
15,3%
11,3%

64.299
4.901.129
2.896.445
7.992.225

62.312
3.957.594
2.130.693
6.088.287

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής.

Οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν ο οξύς διεθνής ανταγωνισµός από γειτονικές
µεσογειακές χώρες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες στην κυκλοφορία, η παρεχόµενη
ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές υποστηρικτικές υποδοµές (συνεδριακοί και
εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικής υποδοµής, µαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λπ.) που ευνοούν την
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουριστικής
δραστηριότητας, η ελλιπής διασύνδεση και ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και πολιτιστικής
υποδοµής, η υποβαθµισµένη αισθητική και αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λ.π.
Οι παραπάνω παράγοντες συνδυάζονται και µε την ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες
και νησιωτικές περιοχές του υπόλοιπου της Χώρας, λόγω και της κρατικής πολιτικής κινήτρων αντικινήτρων για την ανάπτυξη του τουρισµού στις εκτός Αττικής περιοχές.
Οι σωρευτικές επιπτώσεις των παραπάνω περιόρισαν εξαιρετικά τις τουριστικές επενδύσεις στην
Αττική και οδήγησαν έως και στην αλλαγή χρήσης ορισµένων τουριστικών εγκαταστάσεων.
Με την ευκαιρία της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αυξήθηκαν σηµαντικά οι
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής, καθότι:
• Κατασκευάσθηκαν σηµαντικές αθλητικές υποδοµές και αναδείχθηκαν σηµαντικοί
τουριστικοί- πολιτιστικοί πόλοι (π.χ. παρέµβαση Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων
Αθήνας, ανάπλαση περιοχής Πλάκας, Μέγαρο των φίλων της Μουσικής, δίκτυο
αναβαθµισµένων Μουσείων κλπ),
• Βελτιώθηκαν οι µεταφορικές κυρίως υποδοµές της πόλης,
•
•

Προβλήθηκε σηµαντικά η Αθήνα ως τουριστικός προορισµός,
∆ηµιουργήθηκαν ορισµένες νέες τουριστικές εγκαταστάσεις και αναβαθµίστηκαν οι
περισσότερες από τις υπάρχουσες.
Οι θετικές επιπτώσεις των παραπάνω περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί
επαρκώς οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις µε νέες χρήσεις, οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, µπορούν
να συµβάλλουν στην αναβάθµιση του τουρισµού της Αττικής.
Γενικά, η Αθήνα δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει ακόµα την επιτυχή διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων για την ανάπτυξη του τουρισµού, σε αντίθεση µε τη Βαρκελώνη, όπου ο
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αριθµός των επισκεπτών µεταξύ 1992 -2000 αυξήθηκε κατά 67,6%, και το Σίδνευ, όπου µεταξύ 2001
και 2003 διοργανώθηκαν 97 διεθνή συνέδρια µε 135.250 επισκέπτες.
Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα κατά τα δύο
τελευταία έτη (2005 και 2006) φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις ανακοπής της φθίνουσας πορείας,
όπως φαίνεται από τις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας και των γύρω περιοχών κατά το
διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2006.

Πίνακας 1.27 : Στατιστικά στοιχεία Αθήνας και ευρωπαϊκών προορισµών
(Ευρωπαϊκό benchmark Ιανουάριος – Αύγουστος 2006).
Πληρότητα
Μέση τιµή δωµατίου
Έσοδο ανά διαθέσιµο
δωµάτιο
Πόλεις
Αθήνα
Βιέννη
Λονδίνο
Παρίσι
Βερολίνο
Μόναχο
Ρώµη
Αµστερνταµ
Βαρκελώνη
Μαδρίτη
Κων/πολη

2006

2005

∆ιαφορά

2006

2005

∆ιαφορά

2006

2005

∆ιαφορά

67,4

60,7

11,0%

106,66

103,66

2,9%

71,84

62,88

14,2%

73,3

71,1

3,1%

125,46

115,66

8,5%

91,96

82,23

11,8%

80,9

74,4

8,7%

186,10

174,52

6,6%

150,55

129,84

16,0%

72,7

69,3

4,9%

186,91

183,19

2,0%

135,88

126,95

7,0%

65,9

62,6

5,3%

118,16

102,02

15,8%

77,87

63,86

21,9%

68,8

67,9

1,3%

129,49

118,16

9,6%

89,09

80,23

11,0%

75,1

70,8

6,1%

194,37

190,92

1,8%

145,97

135,17

8,0%

79,0

74,1

6,6%

153,95

141,19

9,0%

121,62

104,62

16,2%

70,0

70,9

-1,3%

154,96

150,36

3,1%

108,47

106,61

1,8%

66,7

65,0

2,6%

133,66

127,02

5,2%

89,15

82,56

8,0%

68,9

74,7

-7,8%

155,14

138,44

12,1%

106,89

103,41

3,4%

Πηγή : JBR Hellas – Howarth, έρευνα benchmark για λογαριασµό της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, η µέση πληρότητα των Αθηναϊκών
ξενοδοχείων διαµορφώθηκε στο 67,4%, έναντι 60,7% στο αντίστοιχο περσινό εξάµηνο (αύξηση
11%, µία από τις µεγαλύτερες σε µεγάλη ευρωπαϊκή πόλη). Η µέση τιµή δωµατίου εµφάνισε αύξηση
µόλις 2,9% και έφτασε στα 106,6 Ευρώ, ενώ στο έσοδο ανά διαθέσιµο δωµάτιο καταγράφεται
αύξηση της τάξης του 14,2% και ο δείκτης διαµορφώθηκε στα 71,8 Ευρώ έναντι 62,88 Ευρώ του
2005. Πάντως, παρά την αύξηση που παρατηρείται, οι πληρότητες των αθηναϊκών ξενοδοχείων
παραµένουν χαµηλότερες σε σύγκριση µε άλλες πόλεις (Λονδίνο, Άµστερνταµ, Βιέννη, Παρίσι,
Βαρκελώνη κλπ), αν και πλέον έχουν ξεπεράσει ορισµένες άλλες πόλεις (Βερολίνο, Μαδρίτη).
Η Αθήνα στο εξεταζόµενο δείγµα των 11 πόλεων, παρουσιάζει συγκριτικά τη µεγαλύτερη αύξηση
όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, ενώ αντίθετα στην αύξηση των τιµών παραµένει η τρίτη
χαµηλοτέρη.
Ο τουρισµός της Περιφέρειας Αττικής παραµένει µονοδιάστατα προσανατολισµένος στον Ιστορικό
– Πολιτιστικό τουρισµό (εστιασµένο στις επισκέψεις των παγκόσµιας εµβέλειας µνηµείων της
πόλης) και στον τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην παράκτια ζώνη.
Επίσης, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών ειδικών µορφών
τουρισµού, µε έµφαση σε εκείνες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοµέα στην κατεύθυνση της
αειφορίας.
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Τέλος, επισηµαίνεται η έως σήµερα έλλειψη σχεδιασµού mega-γεγονότων36 στην Αττική, µετά τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, έτσι ώστε να τοποθετηθεί η Αθήνα στον ανταγωνισµό των
ευρωπαϊκών Μητροπόλεων ως πόλων υποδοχής 12µηνου τουρισµού. Οι παρεµβάσεις αυτές θα
χρηµατοδοτηθούν µέσω της κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων . ∆ιακριτή ενότητα αποτελούν οι
παρεµβάσεις για την αλλαγή χρήσης των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων µέσω των οποίων αναµένεται
να καλυφθούν χρόνιες ελλείψεις σε υποδοµές για την προσέλκυση τουριστών καθ όλη την διαρκεια
του έτους µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την απουσία ενός µεγάλου συνεδριακού κέντρου που
θεωρείται προυπόθεση για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού. Λόγω της σηµασίας των
παρεµβάσεων για την «εικόνα» της «Αθήνας» και την βελτίωση των τουριστικών ανωδοµών στην
Περιφέρεια κρίνεται αναγκαία η συνοπτική παρουσίαση των προγραµµατιζόµενων µεγάλων
παρεµβάσεων στην Περιφέρεια Αττικής.

Αξιοποίηση Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων.

Η αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων τελεί υπό την ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας
Ολυµπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισµου και της Ανώνυµης Εταιρείας Ολυµπιακά
Ακίνητα ΑΕ.
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ολυµπιακών αγώνων επιχειρείται µέσω της βιώσιµης
εµπορικής ανάπτυξης τους µε την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων επενδύσεων µεγάλης κλίµακας,
την ενίσχυση των συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και µε την προώθηση καινοτόµων
έργων, κατόπιν διαγωνισµών για τη σύναψη µακροχρόνιων συµβάσεων.
Για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ολυµπιακών αγώνων και της υψηλής
συµβολικής αξίας των ολυµπιακών ακινήτων που διαθέτουν επιδιώκεται η φιλοξενία παγκόσµιας
κλίµακας και µοναδικού χαρακτήρα τουριστικών και εµπορικών διοργανώσεων για την ενίσχυση της
διεθνούς προβολής της Περιφέρειας.
Η στρατηγική για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ολυµπιακών αγώνων, αποσκοπεί
στην ανάδειξη της Περιφέρειας Αττικής αλλά και της χώρας γενικότερα σε περιφερειακό κέντρο
πολιτισµού, τεχνών, ψυχαγωγίας, επιχειρηµατικότητας και εµπορικής ανάπτυξης στην Ανατολική και
Κεντρική Ευρώπη, καθώς και σε κέντρο προσέλκυσης επιχειρηµατικής και τουριστικής
δραστηριότητας παγκόσµιας εµβέλειας. Η παροχή µοναδικών εµπειριών στους επισκέπτες των
εγκαταστάσεων, θα ενισχύσει την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ευηµερία του τόπου.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής πραγµατοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:
Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις Ελληνικού
•

Εγκατάσταση Κανόε-Καγιάκ Σλάλοµ. Στον υδάτινο αυτό στίβο και τη λίµνη του θα
δηµιουργηθεί ένα µοναδικό στη χώρα µας και την ευρύτερη περιοχή υδροπάρκο που θα
αποτελέσει ιδανικό πόλο ψυχαγωγίας.

•

Εγκαταστάσεις Σόφτµπολ, Μπέιζµπολ και Χόκεϊ. Οι ανοικτές εγκαταστάσεις αποτελούν
οργανικό µέρος του υπό διαµόρφωση Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. Οι εγκαταστάσεις
αυτές θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και επισκεψιµότητας του Πάρκου
µε δραστηριότητες αθλητισµού και πολιτισµού.

36
Ως «mega» γεγονότα ή «mega events» προσδιορίζονται αυτά τα οποία διοργανώνονται και λαµβάνουν χώρα για µια
µικρής διάρκειας χρονική περίοδο και µια φορά, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Αναφέρονται ενδεικτικά οι Παγκόσµιες
Εµπορικές Εκθέσεις, οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα FIFA World Cup, τα UEFA European Championship, φεστιβάλ κύρους
κλπ. Τα στρατηγικά χαρακτηριστικά των mega events αφορούν στις µακροπρόθεσµες επιδράσεις για τις πόλεις που τα
φιλοξενούν.
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•

Κλειστό συγκρότηµα Καλαθοσφαίρισης και Ξιφασκίας. Το κλειστό συγκρότηµα του
Ελληνικού ήδη φιλοξενεί αγώνες µπάσκετ, αλλά και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, όπως
συνέδρια, εµπορικές εκθέσεις και συναυλίες. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του
Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού θα παραχωρηθεί η διαχείρισή του σε ιδιωτικό
επενδυτικό σχήµα κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού.

Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά.
Στη λειτουργική µαρίνα του Αγίου Κοσµά δηµιουργείται µια επισκέψιµη υψηλής ποιότητας
εγκατάσταση σε ένα νέο θαλάσσιο µέτωπο. Ο κύριος χώρος της µαρίνας συµπληρώνεται µε
υποστηρικτικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση άνω των 1.000 σκαφών, µε τα πληρώµατα και
τους επιβάτες τους, µε στόχο να κατασκευαστεί η πλέον ελκυστική τουριστική πύλη για
επισκέπτες υψηλών εισοδηµάτων. Παράλληλα, δηµιουργούνται σηµαντικότατες επίγειες
εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, πολιτισµού και εµπορίου καθώς και ένας πολύ µεγάλος χώρος
πάρκου.
Ολυµπιακός Πόλος Φαλήρου.
•

Ολυµπιακή εγκατάσταση Τάε Κβον Ντο. Η αρένα του Τάε Κβον Ντο µόλις µετασκευαστεί
θα αποτελέσει το Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής, δίνοντας έτσι
σηµαντική ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξή της. Η µετασκευή πραγµατοποιείται µε
ιδιωτικά κεφάλαια µέσω Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Η επιλογή αυτή έρχεται
να καλύψει την έλλειψη ενός τέτοιου επιπέδου συνεδριακού κέντρου, η έλλειψη του οποίου
έχει συµβάλει στην απουσία της Αττικής από την διεθνή αγορά συνεδρίων υψηλού επιπέδου.
Επιπλέον, επειδή η Αττική παρουσιάζει µειωµένη ζήτηση ως τουριστικός προορισµός
διακοπών, η τουριστική ανάπτυξή της µπορεί να στηριχτεί στην ανάπτυξη και δηµιουργία
ειδικών µορφών θεµατικού τουρισµού, όπως δηλ. ο Συνεδριακός, shopping tourism,
citybreaks, weekend breaks, πολιτισµικός, αθλητικός τουρισµός κ.λ.π..

•

Νοτιοανατολικό άκρο Πόλου Φαλήρου. Παραχωρήθηκε στο ∆ήµο Φαλήρου έκταση 54
στρεµµάτων για τη δηµιουργία σηµαντικού πόλου αθλητισµού, περιπάτου και αναψυχής για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

•

Ναυταθλητική Μαρίνα Φαλήρου. Στις εγκαταστάσεις της µαρίνας Φαλήρου θα λειτουργήσει
το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο, υπό την ευθύνη του επίσηµου φορέα του ναυταθλητισµού
της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας. Η εγκατάσταση αποτελεί πρότυπο χώρο
προετοιµασίας αθλητών.

•

Εγκατάσταση Μπιτς Βόλεϊ. Η εγκατάσταση Μπιτς Βόλεϊ θα µετατραπεί σε ανοιχτό θέατρο
µε δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.

•

Περιοχή µεταξύ των εκβολών Κηφισού και Ιλισσού. Στην αδιαµόρφωτη µέχρι σήµερα
έκταση των προσχώσεων µεταξύ Ιλισσού και Κηφισού πρόκειται να δηµιουργηθεί
οικολογικό πάρκο εκτάσεως 160 περίπου στρεµµάτων και ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις.

∆ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης
Το ∆ιεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης στο Μαρούσι µετατρέπεται σε ένα σύγχρονο πολυχώρο
εµπορίου, πολιτισµού και ψυχαγωγίας. Ειδικότερα ένα τµήµα του ∆ιεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού
Κέντρου θα στεγάσει το Μουσείο Ελληνικών Ολυµπιακών Αγώνων και το ∆ιεθνές Μουσείο
Κλασσικού Αθλητισµού, τα οποία θα προσελκύσουν τους Έλληνες και ξένους φίλους του
αθλητισµού, ενώ το υπόλοιπο θα µετατραπεί χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και καλαίσθητες
αρχιτεκτονικές λύσεις σε ένα διεθνών προδιαγραφών εµπορικό κέντρο.
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Ολυµπιακή εγκατάσταση της αρένας του Μπάντµιντον.
Η εγκατάσταση του Μπάντµιντον στο Γουδή, έχει µετατραπεί σε θέατρο και αποτελεί το µεγαλύτερο
θέατρο της χώρας, χωρητικότητας 2.500 θέσεων. Η µεταολυµπιακή αξιοποίησή του εντάσσεται
συνολικό στόχο της ανάπλασης της περιοχής στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µητροπολιτικού
πάρκου µε λειτουργίες πολιτισµού, ερασιτεχνικού αθλητισµού και αναψυχής.
Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου (Γυµναστήριο Γαλατσίου).
Το Ολυµπιακό Κέντρο Γαλατσίου, µετατρέπεται σε ένα καινοτόµο εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο
πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο της υπάρχουσας δυναµικής δοµής και αισθητικής του κτιρίου σε
µια περιοχή που δεν διαθέτει ολοκληρωµένα ψυχαγωγικά ή εµπορικά κέντρα µεγάλων διαστάσεων.
Ολυµπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου.
Το σκοπευτήριο στο Μαρκόπουλο θα χρησιµοποιηθεί ως αστυνοµικό σκοπευτήριο ενώ µελετάται
και η διαµόρφωση χώρων για τη στέγαση ειδικών δυνάµεων, µέσω Σύµπραξης ∆ηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόµενο η χρήση της εγκατάστασης από την
Σκοπευτική και Κυνηγετική Οµοσπονδία προκειµένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι σύγχρονες
υποδοµές.
Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου.
Το Ιππικό Κέντρο ήδη αποτελεί έδρα της Ελληνικής Ιππικής Οµοσπονδίας. Στο επόµενο διάστηµα
προβλέπεται η δηµιουργία γηπέδου γκολφ και άλλων υποδοµών αθλητισµού και ελεύθερου χρόνου,
έτσι ώστε η εγκατάσταση να αναδειχθεί σε αθλητικό και τουριστικό πόλο.
Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά.
Η εγκατάσταση αξιοποιείται µε αγωνιστικές και προπονητικές δραστηριότητες ενώ παράλληλα
προωθείται η ανάδειξή της σε διεθνές προπονητικό κέντρο. Η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του
κωπηλατοδρόµιου πραγµατοποιείται πάντα στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος καθώς οι
εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός του ευρύτερου προστατευόµενου οικολογικού πάρκου.
Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Λυρική Σκηνή, Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πάρκο «Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχος».
Στον Ολυµπιακό Πόλο του ∆έλτα Φαλήρου, ο οποίος έχει εµφανή υπερτοπική, µητροπολιτική
σηµασία, σε έκταση περίπου 200.000 τ.µ., µε τις πλέον σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές, µε
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης από άτοµα µε ειδικές ανάγκες αναµένεται να κατασκευαστούν µε
ιδιωτική χρηµατοδότηση από το Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ τα ακόλουθα:
Εθνική Βιβλιοθήκη «Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος». Το έργο θα περιλαµβάνει την Εθνική Συλλογή,
την αναδροµική και την τρέχουσα Εθνική Βιβλιογραφία και πολλούς άλλους τίτλους, της
υπάρχουσας Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη αυτή θα είναι από τις πλέον σύγχρονες και θα εξυπηρετεί,
µέσω ∆ιαδικτύου, χρήστες σε όλα τα µέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Εθνική Λυρική Σκηνή «Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος».Έργο εφάµιλλο των κορυφαίων διεθνών
καλλιτεχνικών σκηνών, που θα διαθέτει εξαιρετική ακουστική και τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό
εξοπλισµό.
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Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Πάρκο «Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος».Το έργο προβλέπει τη
δηµιουργία «πράσινης» ζώνης, όπου θα διοργανώνονται ποικίλες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Στην πρωτοβουλία του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος» έρχονται να προστεθούν και οι ανακοινώσεις
του υπουργείου Πολιτισµού, που εντάσσουν τα νέα κτίρια του Φαλήρου σέ ένα διευρυµένο δίκτυο
πολιτιστικών χώρων, µε σηµαντικότερους σταθµούς τα πρώην βασιλικά κτήµατα Τατοΐου, το
Ακροπόλ Παλάς στην οδό Πατησίων και το εργοστάσιο Τσαούσογλου στην Πειραιώς.
Από τη φύση τους, παρεµβάσεις αυτής της κλίµακας αναπτύσσουν απρόβλεπτη δυναµική. Πόσο
µάλλον όταν υλοποιούνται σε περιοχές µε περιθώρια επιπλέον παρεµβάσεων, καθώς δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµα ο πολεοδοµικός χαρακτήρας στο ∆έλτα Φαλήρου. Στην περίπτωση της
πρωτοβουλίας αυτής, η ακτίνα επιρροής απλώνεται τουλάχιστον µέχρι το Ελληνικό, αν
συνυπολογίσουµε ότι το κατασκευαστικό κοµµάτι στον Ιππόδροµο θα συµπέσει µε την ανάπτυξη του
µητροπολιτικού πάρκου στο Ελληνικό. Και τα δύο έργα θέτουν, τον ίδιο χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης το 2013.

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ TΩΝ ΕΝ∆ΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ.
Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφέρεια Αττικής χωρικά µπορεί να διαιρεθεί σε δύο µεγάλες ενότητες
:το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, το οποίο έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά µιας Μητροπολιτικής
περιοχής και στο Υπόλοιπο Αττικής, το οποίο περιλαµβάνει σήµερα ουσιαστικά την περιαστική ζώνη
του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγµα µικρότερων πόλεων και οικισµών πολύ στενά
συνδεδεµένο µε τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της περιοχή.
Στη διαφοροποίηση του Λεκανοπεδίου της Αθήνας ως «βασικής» -πλήρως αστικοποιηµένης πλέονζώνης, από το Υπόλοιπο της Αττικής επέδρασε κατ’ αρχήν η φυσική γεωγραφία: Το Λεκανοπέδιο
βρίσκεται στο κέντρο της Αττικής, και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Πάρνηθας βόρεια,
της Πεντέλης βορειοανατολικά, του Υµηττού ανατολικά και του Αιγάλεω δυτικά και από τον κόλπο
του Σαρωνικού στα νότια. Η ιστορική κοινωνικοικονοµική εξέλιξη ενίσχυσε σηµαντικά αυτή τη
διαφοροποίηση.
Το εσωτερικό του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, παρότι αποτελεί αστικό συνεχές πολεοδοµικό
συγκρότηµα , εµπεριέχει στοιχεία διάκρισης –όσον αφορά στα παραγωγικά συµπλέγµατα και στα
δίκτυα κέντρων που έχουν διαµορφωθεί-που το διαχωρίζουν σε επιµέρους χωρικές ενότητες.
Οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στην Περιφέρεια Αττικής επηρέασαν και επηρεάστηκαν από τη
χωρική φυσιογνωµία της.
Από τη δεκαετία του 1960-1970, κατά την οποία ξεκίνησε η έντονη αστικοποίηση της Περιφέρειας
Αττικής, υποδεχόµενη µεγάλα πληθυσµιακά κύµατα εσωτερικής µετανάστευσης, πραγµατοποιήθηκε
ο χωρικός διαχωρισµός σε Ανατολική και ∆υτική Αττική Λεκανοπεδίου ή, σωστότερα εκατέρωθεν
ενός νοητού άξονα από τα Ν∆υτικά προς τα ΒΑνατολικά. Στην πρώτη πλευρά (∆υτική –
Βορειοδυτική) παρατηρείται σχετικά εντονότερη παρουσία εργατικών στρωµάτων και περισσότερος
νεανικός πληθυσµός, στη δεύτερη µεγαλύτερα ποσοστά εργαζοµένων στις υπηρεσίες, µικροµεσαία
και ανώτερου εισοδήµατος κοινωνικά στρώµατα και περισσότερο γηρασµένος πληθυσµός.
Στις επόµενες δεκαετίες ο βασικός κοινωνικός χωρικός διαχωρισµός ανάµεσα στη ∆υτική και στην
Ανατολική Αττική παραµένει, οι επιµέρους διαστάσεις του όµως µεταβάλλονται, λόγω του ότι
µετακινούνται από τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας προς τις Βόρειες-Βορειοανατολικές και
Νοτιοανατολικές περιοχές και προάστια µεσαία και ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα, σε σχέση και
µε τη µετακίνηση δραστηριοτήτων υπηρεσιών προς αυτές τις περιοχές.
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Σήµερα, παρόλο που δεν «ανατρέπεται» η κοινωνική γεωγραφία της Αττικής, σε ορισµένες ζώνες
συγκεντρώνονται µε µεγαλύτερη ένταση χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικιστικής υποβάθµισης. Η
µορφή του κοινωνικού διαχωρισµού στην Αττική µπορεί να συνοψισθεί στη (γνωστή) διάκριση
µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής ζώνης της Περιφέρειας, σε αντίστοιχο διαχωρισµό του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτεύουσας (ΠΣΠ), στη διαµόρφωση πόλων συγκέντρωσης των
υψηλότερων κοινωνικοεπαγγελµατικών κατηγοριών στα βορειοανατολικά, τα νότια προάστια και σε
ορισµένα τµήµατα του κέντρου, στην αντίστοιχη συγκέντρωση των χαµηλότερων εισοδηµατικών
κατηγοριών στις παρυφές του Πειραιά, στα βορειοδυτικά και σε περιοχές εκτός του ΠΣΠ, στη
διαµόρφωση µιας οµάδας χαµηλών – µεσαίων στρωµάτων γύρω από το παραδοσιακό κέντρο της
Αθήνας και, φυσικά, σε σηµειακές συγκεντρώσεις ειδικών οµάδων πληθυσµού σε διάφορες περιοχές
της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στη δυτική της χωρική ενότητα.
Στη συνέχεια εξετάζεται ιδιαίτερα η χωρική κατανοµή των κοινωνικοδηµογραφικών
χαρακτηριστικών του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής και ιδίως οι παράµετροί της που
αποτυπώνουν τις ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες και συνδέονται µε την κοινωνική
υποβάθµιση ως συνιστώσα γενικότερης υποβάθµισης ορισµένων περιοχών της.

Πληθυσµιακές Ανισότητες.
Η εξέλιξη του µεγέθους και τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού και οι ανισότητες – διαφοροποιήσεις
που αντανακλούν αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους πολλών ζητηµάτων ανάπτυξης και κοινωνικής
συνοχής.
Στην Περιφέρεια Αττικής παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση στην πληθυσµιακή συγκέντρωση,
όπου σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής του πληθυσµού το 2001της ΕΣΥΕ, το 70,8 % του
συνολικού πληθυσµού της συγκεντρώνεται στην Ν.Α. Αθηνών. Ακολουθούν η Ν.Α. Πειραιά µε
14,4%, η Ν.Α. Ανατ. Αττικής και τέλος η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής. Οι θετικές µεταβολές του
πληθυσµού τις τελευταίες δεκαετίες στις Ν.Α. Ανατ. Αττικής και ∆υτικής Αττικής αντανακλούν
σαφώς τις διαδικασίες διάχυσης αστικών δραστηριοτήτων στην περιαστική ζώνη και, περαιτέρω, στο
πλέγµα οικισµών του Υπόλοιπου της Αττικής.
Η ανοµοιογένεια της πληθυσµιακής συγκέντρωσης στην Περιφέρεια αποτυπώνεται και στις
διαφορετικές πληθυσµιακές πυκνότητες που παρατηρούνται στις επιµέρους Ν.Α. Στην Ν.Α. Αθηνών
η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι ιδιαίτερα µεγάλη και κατά πολύ µεγαλύτερη από την πληθυσµιακή
πυκνότητα στις άλλες Ν.Α. Συγκεκριµένα, η πληθυσµιακή πυκνότητα (κάτοικοι /τ.χλµ.) στις Ν.Α.
Αθηνών, Ανατ. Αττικής, Πειραιά και ∆υτικής Αττικής είναι 7.361, 266,96, 583 και 151, αντίστοιχα.
Ένα άλλο πληθυσµιακό χαρακτηριστικό που εντείνει την ανοµοιογένεια της Περιφέρειας αποτελεί ο
δείκτης γήρανσης. Ο πληθυσµός της περιοχής της ΝΑ Αθηνών είναι συγκριτικά περισσότερο
γερασµένος από εκείνον του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ είναι ταυτόχρονα ο µεγαλύτερος
από εκείνους των περιοχών των ΝΑ. ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής, ενώ υπολείπεται κατά
τι από εκείνον της Νοµ. Πειραιώς.
Οι ∆ήµοι µε τους µεγαλύτερους δείκτες γήρανσης εµφανίζονται στην Ν.Α. Αθηνών και συγκεκριµένα
είναι οι ∆ήµοι Νέου Ψυχικού, Παπάγου, Αθηναίων, Χολαργού, και Ψυχικού.
Ανισότητες στην Απασχόληση – Ανεργία.
Μεταξύ των επιµέρους Ν.Α. της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής
πληθυσµού το 2001 της ΕΣΥΕ, η κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού διαφοροποιείται µε
την Ν.Α. Αθηνών να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (50,1%)
και ακολουθούν η Ν.Α. Ανατ. Αττικής µε 49,2%, η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής µε 47,5% και τέλος η Ν.Α.
Πειραιά µε 44,7%.
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Το µέγεθος της ανεργίας ακολουθεί διαφορετική κατανοµή, µε τη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής να
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας που προσεγγίζει το 15% . Ακολουθεί η Ν.Α. Πειραιά
µε 11,5%, η Ν. Α. Ανατ. Αττικής µε 9,8% και τέλος η Ν.Α. Αθηνών µε 9,2%. Εντός της Ν.Α.
Αθηνών η ανεργία συγκεντρώνεται προς τα δυτικά καθώς φαίνεται αυξηµένη στον ∆υτικό τοµέα της
περιοχής της ΝΑ - 10,3%- και συγκριτικά µικρότερη στον κεντρικό τοµέα -9,4%- , στο Νότιο τοµέα
και στον Ανατολικό τοµέα (8,4%)
Η απασχόληση ανά τοµέα διαφοροποιείται σηµαντικά στις επιµέρους Ν.Α. της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριµένα υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον Α’ γενή τοµέα συγκεντρώνουν οι Ν.Α. ∆υτικής
Αττικής και Ανατ. Αττικής µε ποσοστά 5,5% και 4,5% αντίστοιχα. Στις Ν.Α. αυτές συγκεντρώνονται
οι περιαστικές αγροτικές περιοχές της Αττικής, Μέγαρα και Μεσόγεια.
Η απασχόληση στον Β΄ γενή τοµέα χωρικά συγκεντρώνεται στις Ν.Α. ∆υτικής Αττικής και Ανατ.
Αττικής µε ποσοστά 31,4% και 26,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ν.Α. Πειραιά µε 22,9% και η Ν.Α.
Αθηνών µε 21,0%.
Αναφορικά µε τη χωρική κατανοµή της απασχόλησης στον Γ΄ γενή τοµέα, η υψηλότερη
συγκέντρωση, όπως αναµενόταν, παρατηρείται στην Ν.Α. Αθηνών, 68,8% και η δεύτερη υψηλότερη
στη Ν.Α. Πειραιά, 65,0%. Η Ν.Α. Ανατ. Αττικής αποτελεί ανερχόµενη περιοχή συγκέντρωσης
παραγωγικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα του τριτογενή τοµέα µετά την ολοκλήρωση του
αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και της Αττικής Οδού, συγκεντρώνοντας το 56,9% της
απασχόλησης της στον Γ΄ γενή τοµέα. Η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής παρουσιάζει τη µικρότερη µε 49,3%.
Ανισότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης.
Παρόλο που το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού άνω των 10 ετών της Περιφέρειας βελτιώθηκε
σηµαντικά στο σύνολο της στη δεκαετία του ’90, παραµένουν οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Τα
ποσοστά του πληθυσµού υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου εντοπίζονται στη Ν.Α. Αθηνών και είναι
σαφώς υψηλότερα εκείνων των άλλων Ν.Α. Τα χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο εντοπίζεται στη Ν.Α.
∆υτικής Αττικής. Επιπλέον, και ο ∆υτικός τοµέας της Ν. Α. Αθηνών παρουσιάζει χαµηλότερο
µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε τους υπολοίπους τοµείς της, επίπεδο το οποίο συγκλίνει περισσότερο
προς το αντίστοιχο στη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής.
Εγκατάσταση Μεταναστών.
Η παρουσία των µεταναστών, που αυξήθηκε πολύ σηµαντικά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα που συντελεί στο χαρακτηρισµό ως «κοινωνικά» υποβαθµισµένης» µιας
περιοχής. Η χωρική κατανοµή των µεταναστών ακολουθεί όµως σε µέτριο βαθµό το βασικό σχήµα
κοινωνικής διαφοροποίησης µεταξύ των Ν.Α. της Περιφέρειας.
Η Ν.Α. Ανατ. Αττικής και η Ν.Α. Αθηνών έχουν τις υψηλότερες αναλογίες µεταναστών ως ποσοστό
του συνολικού πληθυσµού τους, 10,8% και 10,5% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής µε
8,3% και τέλος η Ν.Α. Πειραιά µε 7,5%.
Ακόµη όµως και εντός των Ν.Α. παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες ακολουθούν
το ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και παραγωγικό προφίλ των ∆ήµων και των επιµέρους περιοχών τους.
Στο γεγονός αυτό συµβάλλει και η ιδιαίτερη διάκριση των µεταναστών σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς
που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί σε εύπορες περιοχές και σε αυτούς που απασχολούνται σε άλλους
τοµείς.
Χαρακτηριστικά, υψηλά ποσοστά µεταναστών εµφανίζονται σε ορισµένους ΟΤΑ της Περιφέρειας,
όπως ο ∆ήµος Αθηναίων, ο ∆ήµος Αχαρνών, ο ∆ήµος Σπάτων-Λούτσας και η Κοινότητα Ωρωπού.
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Ανισότητες στο Παραγωγικό ∆υναµικό.
Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός της Αττικής προσδιορίζεται τόσο από την θέση των ∆ήµων
στο σύστηµα οδικών αξόνων, όσο και από τις λειτουργίες που έχει κάθε ∆ήµος στο παραγωγικό
σύστηµα της Πρωτεύουσας.
Γενικά το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µέχρι και σήµερα χάνει
συνεχώς θέσεις απασχόλησης στη Μεταποίηση, ενώ το Υπόλοιπο της Αττικής αντίθετα κερδίζει
θέσεις απασχόλησης. Η τάση αυτή πιθανότατα θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Έτσι σε µια
σειρά από «παραδοσιακές» βιοµηχανικές ζώνες της περιοχής της Νοµαρχίας Αθηνών: Ελαιώνας
(τµήµατα των ∆ήµων Ταύρου, Αθηναίων, Ρέντη (Νοµ. Πειραιώς) κλπ), ζώνη Περιστερίου-Αιγάλεω –
Αγ. Βαρβάρας, ζώνη Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας -Ηρακλείου κλπ. οι µεταποιητικές µονάδες και
αντίστοιχα η απασχόληση µειώνονται σηµαντικά. Επίσης, µειώνεται το δυναµικό και η απασχόληση
σε µικρές, συχνά «παραδοσιακές», µεταποιητικές επιχειρήσεις της κεντρικής περιοχής της πόλης
(κυρίως του ∆ήµου Αθηναίων).
Ειδικότερα, στο διάστηµα 1991-2005, η Μεταποίηση στην περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών τείνει να
περιορίζεται σχετικά, σε συνάρτηση µε τη µετατόπιση µονάδων κυρίως προς τα Μεσόγεια, αλλά και
προς τις βορειότερες γειτονικές ζώνες, στον άξονα της Εθν. Οδού Αθηνών – Λαµίας: Αχαρνές,
Κρυονέρι κλπ (οι οποίες ανήκουν στη Νοµαρχία Ανατ. Αττικής) και προς το Θριάσιο πεδίο.
Αντίθετα κατανέµεται χωρικά ο τριτογενής τοµέας. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, στην περιοχή της
Ν.Α. Αθηνών βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων και αντίστοιχα των θέσεων
απασχόλησης (84%) στον τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Νοµαρχίες Πειραιώς, ∆υτικής Αττικής και Ανατ. Αττικής ανέρχονται
σε 6,3%, 1,5%, και 7,5 % (ενώ στον πληθυσµό του 2001: 14,4 %, 4,0 % και 10,7 %). Αυξανόµενη
είναι η συµµετοχή της Νοµαρχίας Ανατ. Αττικής στην απασχόληση στις Υπηρεσίες στην Αττική,
λόγω των µεγάλων έργων που έχουν πραγµατοποιηθεί (αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, Αττική Οδός).
Στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται η απασχόληση στις οµάδες κλάδων: Τράπεζες 99 %,
Υγεία 91%, ∆ιαχείριση Ακίνητης περιούσιας 87%, Λοιπές υπηρεσίες: 82%, Χονδρικό-Λιανικό
Εµπόριο: 82 % στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.
Η αξιόλογη ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ανατολική Αττική και η µετατόπιση µονάδων από το
Λεκανοπέδιο δεν περιόρισε τους δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης των Υπηρεσιών στην περιοχή της
Ν.Α. Αθηνών στην τελευταία δεκαπενταετία.
Η συµµετοχή της παραµένει περισσότερο αυξηµένη σε ορισµένους κλάδους, ιδίως σε εκείνους που
έχουν στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη και ταυτόχρονα εθνική και διεθνή εµβέλεια, όπως είναι,
χαρακτηριστικά, η Τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες Έρευνας, ο χρηµατοπιστωτικός
τοµέας, οι Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις κλπ.
Παρόλο που ενισχύονται σηµαντικά ορισµένοι κλάδοι υπηρεσιών και στις ∆υτικές ζώνες της
Αττικής, υπάρχει έλλειµµα οικονοµικού δυναµικού και απασχόλησης στις υπηρεσίες του τριτογενή
τοµέα σε αυτές τις ζώνες το οποίο, συνιστά «απειλή» -σαφώς χωρικά εντοπισµένη σε συνδυασµό µε
τη µείωση στη µεταποίηση που συντελείται γενικότερα στην Περιφέρεια Αττικής.
Υγεία – Εκπαίδευση.
Πρόβληµα σήµερα αποτελεί η άνιση χωροθέτηση ορισµένων κρατικών νοσοκοµείων στην ευρεία
κεντρική περιοχή της Ν.Α. Αθηνών για λόγους συµφορήσεων και ελλιπών εγκαταστάσεων
(Ιπποκράτειο, Αιγινήτειο, κ.ά.). Επίσης η υπερσυσσώρευση στην περιοχή Γουδή δεν επιτρέπει
παραπέρα εγκατάσταση παρόµοιων µονάδων.
Άνιση είναι και η χωρική κατανοµή των υποδοµών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριµένα στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός µονάδων όλων
των βαθµίδων και των κατηγοριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηµόσιας και ιδιωτικής. Επιπλέον,
στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται σχεδόν το σύνολο των µονάδων Τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
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Περιβάλλον.
Τέλος, η χωρική ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων ανά Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα της
Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Χωρική Ένταση των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων ανά Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα της
Περιφέρειας Αττικής
Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα
Αθηνών
Ανάγκη διευθέτησης κοιτών ποταµών / ρεµάτων
Ανεπάρκεια αντιπληµµυρικού δικτύου

√

Ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης
Αποχετευτικό
ακαθάρτων

πρόβληµα

οµβρίων

υδάτων

Πειραιώς

Ανατολικής
Αττικής

∆υτικής
Αττικής

√

√

√

√

√

√

√ (νησιά)

√

√

√

√

√

√

/

Απρογραµµάτιστη βιοµηχανική ανάπτυξη

√

Ατµοσφαιρική ρύπανση

√

√

∆ιαχείριση απορριµµάτων

√
√

Έλλειψη βιολογικών καθαρισµών

√ (νησιά)

√

√

Έλλειψη αστικού πρασίνου

√

√

√

Έλλειψη χώρων στάθµευσης

√

√

√

Επιβάρυνση από µεγάλα έργα

√

Θαλάσσια ρύπανση
Κυκλοφοριακή Συµφόρηση

√
√

Ρύπανση ποταµών
Ρυπαίνουσες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες
Ρύπανση από αστικά λύµατα

√

√

√
√

√

√

√

√
√ (νησιά)

√
√

Ρύπανση υπόγειου υδροφορέα

√
√

Πηγή: Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.
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1.5 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Αστικές περιοχές.
Η κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας παρουσιάζει µια σειρά από προβλήµατα
που σχετίζονται µε τη διαχρονική εξέλιξη του οικιστικού δικτύου σε επίπεδο χώρας, αλλά κυρίως µε
την εξάπλωση του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε
από την αστικοποίηση του αγροτικού χώρου στα περισσότερα σηµεία της χώρας, αλλά και τον
παράλληλο «εξαγροτισµό» τού, υπό διαµόρφωση, αστικού χώρου. Αποτέλεσµα της ιδιόµορφης
διαδικασίας αστικοποίησης του χώρου, η οποία εξελίσσεται ως σήµερα, και η οποία οδήγησε στη
µεταφορά του µοντέλου της Αθήνας λίγο – πολύ σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, είναι η
ανάδειξη κρίσιµων προβληµάτων που αναφέρονται είτε στη λειτουργία, είτε στην αισθητική ή στη
γενική ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.
Η ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων της Περιφέρειας Αττικής διαµορφώνει µία ιδιαίτερα
σύνθετη δυναµική. Η βορειοδυτική Αττική εµφανίζει µία σταθερή εικόνα «υποδοχέα» χαµηλών
εισοδηµάτων, ενώ η ∆υτική Αττική (κεντρική και νότια ζώνη), παρουσιάζει ακόµα αραιή οικιστική
ανάπτυξη. Η σηµειούµενη αραίωση των οικιστικών πυκνοτήτων στο δυτικό Λεκανοπέδιο οφείλεται
κυρίως στο φαινόµενο της αποβιοµηχάνισης.
Ως κύριος υποδοχέας αστικών πιέσεων στην εξωαστική ζώνη του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος
λειτουργεί σήµερα η πεδιάδα των Μεσογείων, η οποία εµφανίζει τη µεγαλύτερη ελκυστικότητα σε
οικιστικές επενδύσεις για πρώτη κατοικία και ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, λόγω του
νέου διεθνούς αερολιµένα των Σπάτων και του Εµπορικού Πάρκου. Από την άλλη πλευρά,
παράλληλα µε την «ακτινωτή» ανάπτυξη γύρω από την Αθήνα, παρατηρείται και µία τάση
επανακατοίκησης σε συγκεκριµένες κεντρικές γειτονιές της «παραδοσιακής» Αθήνας, µε υψηλής
ποιότητας οικιστικό περιβάλλον.
Στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρεια- απαντώνται
«περιοχές – θύλακες» που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε όρους οικιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος,(ενδεικτικά ανάφερονται οι περιοχές δυτικά του Κηφισού ,(∆υτική Αθήνα )
και περιοχές της ∆υτικής Αττικής) µε φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο
κοινωνικών εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά κανόνα συγκεντρώνουν πληθυσµιακές
οµάδες που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ παρουσιάζουν και
φαινόµενα «χωρικού αποκλεισµού».
Για τις περιοχές αυτές αποτελεί άµεση προτεραιότητα η περιβαλλοντική αναβάθµιση, µέσω και της
ενίσχυσης του αστικού πράσινου, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού δηµόσιου χώρου, η αλλαγή
χρήσεων γης και η αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων , ενδεχοµένως
σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα και την αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Νησιωτικές περιοχές.
Στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ανήκουν 9 νησιωτικοί δήµοι και Κοινότητες: Σαλαµίνα
(περιλαµβάνει τους ∆ήµους Σαλαµίνας και Αµπελακίων), Αίγινα, Αγκίστρι (Κοινότητα), Πόρος,
Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα και Αντικύθηρα (Κοινότητα). Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται σε
µικρή σχετικά απόσταση από την Αθήνα (οι πλέον αποµακρυσµένες είναι τα Κύθηρα και τα
Αντικύθηρα), χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας λόγω της
εγγύτητας τους (π.χ. Σαλαµίνα, Αίγινα), αναπτύσσουν δραστηριότητες κυρίως του τριτογενή τοµέα
(τουρισµός) και σε µικρότερο βαθµό του πρωτογενή, και εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρές
ελλείψεις σε υποδοµές, ειδικότερα στους τοµείς των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα :
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Το νησιωτικό τµήµα της Περιφέρειας έχει πληθυσµό 66.875 κατοίκων, σύµφωνα µε την
Απογραφή του 2001 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 παρουσιάζει µεγαλύτερη
πληθυσµιακή αύξηση από το χερσαίο. Ο πληθυσµός που συγκεντρώνεται στους ∆ήµους
αυτούς αντιστοιχεί µόλις στο 1,77% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας. Η Αίγινα
και η Σαλαµίνα, εξαιτίας της άµεσης γειτνίασης µε την Αττική, είναι τα πολυπληθέστερα
νησιά της Περιφέρειας.
Σε αρκετούς νησιωτικούς ∆ήµους σηµειώθηκε πληθυσµιακή αύξηση κατά την τελευταία
δεκαετία, µε µεγαλύτερα ποσοστά να εµφανίζονται στον Πόρο, (21,8%), την Αίγινα (16,4%),
την Ύδρα (14%), το Αγκίστρι (16,3%). Αξιόλογη αύξηση παρατηρήθηκε και στη Σαλαµίνα
(12,5%) και τα Κύθηρα (11%). Μικρότερες πληθυσµιακές αυξήσεις σηµειώθηκαν στους
∆ήµους Αµπελακίων Σαλαµίνας (4,4%) και Σπετσών (8,7%). Αντίθετα, η Κοινότητα
Αντικυθήρων αντιµετωπίζει σοβαρότατο πρόβληµα ερήµωσης, παρουσιάζοντας πληθυσµιακή
αποδυνάµωση της τάξης του 37%.
Η πυκνότητα του πληθυσµού στα νησιά είναι µικρή και κυµαίνεται από 2,19 κάτοικοι / Km2
στην Κοινότητα Αντικυθήρων έως 473,83 κάτοικοι / Km2 στο ∆ήµο Αµπελακίων, που
παρουσιάζει µεγαλύτερη πυκνότητα λόγω της γειτνίασης του µε την περιοχή του
Λεκανοπεδίου Αττικής.
Ο δείκτης γήρανσης στις νησιωτικές περιοχές µεταξύ 1991 και 2001 παρουσιάζει αυξητική
τάση και βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στην
Κοινότητα Αντικυθήρων όπου δεν κατοικούν άτοµα κάτω των 14 ετών και το 41% του
πληθυσµού είναι άνω των 65 ετών. Το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσµού
των νησιών ανέρχεται στο 7,1%, ενώ σε ορισµένα νησιά το ποσοστό των αλλοδαπών
υπερβαίνει το µέσο όρο (Αγκίστρι, Κύθηρα, Σπέτσες).
Τα νησιά, που στο παρελθόν παρουσίαζαν έντονο πρόβληµα αναλφαβητισµού και χαµηλού
µορφωτικού επιπέδου, έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα ποσοστά αποφοίτων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό των ατόµων µε τριτοβάθµια εκπαίδευση
παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση. Ωστόσο το σύνολο των νήσων εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Η πλειοψηφία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι µισθωτοί και απασχολούνται στον
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. Είναι αξιοσηµείωτα τα υψηλά ποσοστά των εργαζοµένων
για δικό τους λογαριασµό στο ∆ήµο Κυθήρων και την Κοινότητα Αντικυθήρων καθώς και τα
υψηλά ποσοστά εργοδοτών στους ∆ήµους Σαλαµίνας και Ύδρας.
Η ανεργία πλήττει περισσότερο τους ∆ήµους Αίγινας (16,2%), Σαλαµίνας (12,5%),
Αµπελακίων (14,2%), Πόρου (14,9%) και την Κοινότητα Αγκιστρίου (13,6%). Τα ποσοστά
ανεργίας στις περιοχές αυτές είναι υψηλότερα από το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής και το
σύνολο της χώρας.
Η διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας
δείχνει ότι όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι του ενεργού πληθυσµού απασχολείται σε
δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα και ειδικότερα του τουρισµού, του εµπορίου και της
παροχής υπηρεσιών. ∆ραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα εντοπίζονται κυρίως στα
Κύθηρα, την Αίγινα και τον Πόρο, χωρίς αυξητικές τάσεις, ενώ η µεταποίηση εµφανίζεται
κυρίως στους ∆ήµους Σαλαµίνας και Αµπελακίων, αλλά µε έντονες τάσεις µείωσης. Στις
υπόλοιπες περιοχές (Αίγινα, Πόρος) ο αριθµός των µεταποιητικών µονάδων είναι µικρός
αλλά σχετίζεται άµεσα µε τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως στο χώρο της
Κτηνοτροφίας. Ο αγροτουρισµός παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στο
νησιωτικό χώρο. Τα αγροτουριστικά καταλύµατα εντοπίζονται κυρίως στον Πόρο και τα
Κύθηρα.
Στον τοµέα των υποδοµών παρουσιάζονται προβλήµατα στα δίκτυα υδροδότησης των ∆ήµων
αυτών (π.χ. απωλειών λόγω παλαιάς κατασκευής (∆ήµος Ύδρας) και ανάγκες
αντικατάστασης λόγω παλαιότητας και θραύσεων που παρουσιάζονται. Προβλήµατα, επίσης,
εντοπίζονται σε σχέση µε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα στο
∆ήµο Ύδρας λειτουργεί οργανωµένη χωµατερή, αλλά δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως
Χ.Υ.Τ.Α., γεγονός που εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους τόσο για τη δηµόσια υγεία όσο και
για το φυσικό περιβάλλον. Στους ∆ήµους Σαλαµίνας Σπετσών και Κυθήρων η κατάσταση
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είναι δυσκολότερη, αφού λειτουργούν ανεξέλεγκτες χωµατερές όπου τα προβλήµατα για το
περιβάλλον και οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία είναι πολλαπλάσια. Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις έχουν γίνει µελέτες για δηµιουργία σταθµών µεταφόρτωσης, έτσι ώστε να
µεταφέρονται τα απορρίµµατα σε Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής Πρωτεύουσας, αλλά ακόµα δεν
έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.
Όσον αφορά την αποχέτευση ακάθαρτων λυµάτων στους περισσότερους νησιωτικούς
∆ήµους εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού δεν υπάρχουν (∆ήµος Αίγινας, Κοινότητα
Αγκιστρίου), είναι υπό µελέτη (∆ήµος Σπετσών, ∆ήµος Ύδρας), µε αποτέλεσµα να υπάρχει
σηµαντικό πρόβληµα ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυµάτων µε όλα τα αρνητικά επακόλουθα.
Στην περίπτωση του ∆ήµου Σπετσών η τακτική που ακολουθείται είναι η τελική απόθεση
των βοθρολυµάτων σε ακατάλληλο σηµείο του νησιού, µε υπαρκτό κίνδυνο υποβάθµισης του
υδροφόρου ορίζοντα και των θαλάσσιων υδάτων. Για την Κοινότητα Αντικυθήρων δεν
υπάρχει κανένα σύστηµα αποχέτευσης ή επεξεργασίας λυµάτων και ούτε έχει προταθεί ποτέ
η κατασκευή του, διότι θεωρείται µη υλοποιήσιµο για τέτοιου µεγέθους περιοχή.
Για την αποχέτευση οµβρίων χρησιµοποιούνται επιφανειακά ρέµατα τα οποία καταλήγουν
στη θάλασσα. Σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται προβλήµατα πληµµύρων (όταν
εµφανίζονται έντονες βροχοπτώσεις).
Με εξαίρεση τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας έχουν καλή
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εντοπίζονται κατά
τους χειµερινούς µήνες, σε περιόδους µε κακές καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέµους,
που είναι πιο έντονα για τα πιο αποµακρυσµένα νησιά, όπως τα Αντικύθηρα. Στα νησιά
υπάρχουν κατά τόπους προβλήµατα κυκλοφορίας, αλλά περιορίζονται στις περιοχές µε
έντονη τουριστική δραστηριότητα και µόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες που η τουριστική
κίνηση είναι αυξηµένη.

Με βάση τα παραπάνω είναι προφανής η ανάγκη εφαρµογής αναπτυξιακών στρατηγικών για τα νησιά
της Περιφέρειας, που θα περιλαµβάνει κυρίως δράσεις για το περιβάλλον και ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξή τους, τη διαφύλαξη του φυσικού και
πολιτιστικού πλούτου τους και την ένταξη τους στα δίκτυα τουρισµού-πολιτισµού της Αθήνας.
Ιδιαίτερη σηµασία έχει, επίσης, η ενίσχυση των εφαρµογών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ορεινές περιοχές.
Ως ορεινές περιοχές στην Αττική θεωρούνται οι ορεινοί όγκοι του Υµηττού, της Πεντέλης, της
Πάρνηθας και του Ποικίλου Όρους, που περικλείουν το Λεκανοπέδιο της Αθήνας καθώς και τα όρη
Λαυρεωτική, Μαλακάσα, Πάνειον και Γεράνεια.
Οι ορεινοί όγκοι του Νοµού και ιδιαίτερα αυτοί που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο αποτελούν
αναµφισβήτητα έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους της Αττικής, τόσο από την άποψη
των αξιόλογων οικοσυστηµάτων όσο και για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στη διαµόρφωση των
κλιµατικών συνθηκών, στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και στην αντιπληµµυρική
προστασία.
Σήµερα τα βουνά της Αθήνας, πλην της Πάρνηθας, θεωρούνται χαρακτηριστικές περιπτώσεις
υποβαθµισµένων δασικών οικοσυστηµάτων, γεγονός που οφείλεται στις έντονες πιέσεις και στις
καταστρεπτικές ανθρωπογενείς παρεµβάσεις που έχουν δεχθεί κατά τα τελευταία 50 χρόνια.
Ειδικότερα :
• Το Πεντελικό όρος θεωρείται το βουνό της Αττικής που έχει υποστεί τις περισσότερες και
µεγαλύτερες ανθρωπογενείς επεµβάσεις και το βουνό που έχει πληγεί περισσότερο από
πυρκαγιές. Οι ανθρωπογενείς επεµβάσεις συνίστανται στην άναρχη και έντονη επιφανειακή
εκµετάλλευση µαρµάρων, στην έντονη οικιστική πίεση, στην εγκατάσταση κεραιών
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών κλπ.
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Το Ποικίλο Όρος, που αποτελεί τµήµα του όρους Αιγάλεω, θεωρείται οικολογικά
υποβαθµισµένο κυρίως λόγω των πολλών λατοµείων αδρανών υλικών.
Ο Υµηττός έχει υποστεί κατά καιρούς αλλοιώσεις στο τοπίο, κυρίως λόγω πυρκαγιών,
βοσκής και λαθροϋλοτοµίας από τα λατοµεία αδρανών υλικών. Στην περιοχή του όρους
βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (το Αµερικάνικο Κολέγιο, η
Πανεπιστηµιούπολη και η Πολυτεχνειούπολη), ο ∆ηµόκριτος, ενώ στην κορυφογραµµή
εγκαταστάθηκαν οι αναµεταδότες των τηλεοπτικών σταθµών Από το 1975 έχει ξεκινήσει µια
σηµαντική αναδασωτική προσπάθεια, που συνεχίζεται.
Τέλος, στην Πάρνηθα, τµήµα της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός ∆ρυµός και
βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας, και αποτελεί το σηµαντικότερο πνεύµονα πρασίνου στο
Λεκανοπέδιο, οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις συνίστανται στη λειτουργία ορειβατικών
καταφυγίων, χώρων αναψυχής, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενός καζίνο, εγκαταστάσεων
τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεων αναµετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει συγκεκριµένες θεσµικές πρωτοβουλίες για την
εκπόνηση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για
τη θεσµική προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής µε την ταυτόχρονη αξιοποίησή τους µε
αναδασώσεις και έργα. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν προγράµµατα αναδάσωσης των ορεινών όγκων και
αύξησης του πρασίνου από ΟΤΑ και Υπουργεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αγροτικής Ανάπτυξης). Βασικός
στόχος των παρεµβάσεων είναι η ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού ιστού στα βουνά και η
εξασφάλιση σε αυτά χώρων αναψυχής καθώς επίσης και η λειτουργική σύνδεση των ορεινών όγκων
µε τον οικιστικό ιστό, ώστε να διευκολύνουν τη δηµιουργία των πόλων αναψυχής και πρασίνου σε
ένα ενιαίο δίκτυο υπερτοπικού πρασίνου.
Αγροτικές περιοχές.
Οι περιοχές στις οποίες εξακολουθεί να ασκείται γεωργική δραστηριότητα στην Αττική είναι κυρίως
η περιοχή του Μαραθώνα, ο Αυλώνας, τα Μέγαρα, τα νησιά και η επαρχία Τροιζηνίας.
Οι εναποµείνασες αγροτικές περιοχές στην Περιφέρεια αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα από
την άναρχη αστική επέκταση είτε για πρώτη κατοικία είτε για παραθερισµό.
Τα προβλήµατα που καλούνται ν’ αντιµετωπίσουν οι αγροτικές περιοχές, που κατ΄ ουσία αποτελούν
την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου, σχετίζονται :
• Με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, που
αποτυπώνεται στη διαχείριση των υδάτων για άρδευση και τη µόλυνση του εδάφους και των
υπόγειων υδάτων από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων,
• Με την αλλαγή χρήσεων γης, και
• Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής και των
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.
Περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία.
Στην Περιφέρεια Αττικής δεν απαντώνται περιοχές που εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες,
µε βάση τα αναφερόµενα στον Κανονισµό Ε.Ε 1198/2006, άρθρο 43.
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1.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Συνοψίζοντας, τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας που συνιστούν κύρια προβλήµατα ή που
υποδεικνύουν αναπτυξιακές δυνατότητες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, είναι τα ακόλουθα:
Γενικά χαρακτηριστικά.


Κύριο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η ύπαρξη του πρώτου µητροπολιτικού
κέντρου της χώρας και η γεωγραφική της θέση που χαρακτηρίζεται από την
κεντροβαρικότητα της έναντι των υφιστάµενων και υπό δηµιουργία αναπτυξιακών υποδοµών
της χώρας. Η «µητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της Αθήνας σε εθνική
κλίµακα στηρίζεται στα καταλυτικά για όλη τη χώρα µεγέθη της µεταποίησης, των
υπηρεσιών και των σχετικών υποδοµών.



Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 34,3% του πληθυσµού της χώρας και παρουσιάζει τάσεις
συνεχούς πληθυσµιακής αύξησης, γεγονός που αναδεικνύει και το δυναµισµό της οικονοµίας
της, αφού η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στη φυσική αύξηση του πληθυσµού, αλλά προφανώς
στην εγκατάσταση νέων κατοίκων που προέρχονται είτε από άλλες περιοχές της χώρας, είτε
από µετανάστες.
Παρά το γεγονός της καλύτερης σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας δηµογραφικής σύνθεσης
στην Περιφέρεια Αττικής, ο δείκτης γήρανσης είναι ιδιαίτερα υψηλός (1,01 έναντι 1,09 για το
σύνολο της χώρας και 0,94 για την Ε.Ε.) και σηµατοδοτεί, εκτός των µακροοικονοµικών
επιπτώσεων, την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού των δοµών αλλά και ενδεχοµένως και
των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας.
Η ενδοπεριφερειακή ανακατανοµή του πληθυσµού της Περιφέρειας γίνεται υπέρ των Νοµών
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, οι οποίες αν και συµµετέχουν µε ποσοστά 10,7% και 4%
αντίστοιχα στον πληθυσµό της Περιφέρειας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αύξησης του
πληθυσµού τους και αναδεικνύουν τη δυναµική πληθυσµιακή τους εξέλιξη. Ωστόσο, η
άναρχη αστική διάχυση κυρίως προς τα Μεσόγεια, τη Βορειοανατολική αλλά και τη ∆υτική
Αττική επιβάλλει τη λήψη άµεσων µέτρων για θεσµικές παρεµβάσεις ρύθµισης του χώρου µε
στόχο τον περιορισµό της αστικής διάχυσης, την επέκταση του δικτύου των βασικών
υποδοµών ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης υγρών και στερεών
αποβλήτων, έστω και εκ των υστέρων, αλλά και την αναγκαιότητα άµεσης εφαρµογής
προγραµµάτων αστικής αναζωογόνησης .





Εξωστρέφεια και επιχειρηµατικό περιβάλλον.


Η Αττική παράγει περίπου το 40% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και διατηρεί την κυρίαρχη
θέση της στην εθνική οικονοµία. Παράλληλα, σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
ΕΕ25, η Περιφέρεια Αττικής σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας
από το 78% του Κοινοτικού µέσου όρου στο 87% µέσα σε µια 8ετία. Το 80% περίπου του
παραγόµενου προιόντος της Περιφέρειας προέρχεται από τον τριτογενή τοµέα.



Η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πόλο συγκέντρωσης της
βιοµηχανικής δραστηριότητας της χώρας, παρά το γεγονός της µείωσης των µονάδων και της
απασχόλησης. Στην Περιφέρεια κατά το 2003 συγκεντρώνεται το 43,7% των βιοµηχανικών
καταστηµάτων, απασχολείται το 43,4% των εργαζοµένων και παράγεται το 42% της
ακαθάριστης αξίας παραγωγής στο σύνολο της βιοµηχανίας της χώρας. Επισηµαίνεται η
χωρική και µη-οργανωµένη διασπορά των βιοµηχανικών µονάδων, µε άµεσες αρνητικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η έλλειψη οργανωµένων χώρων υποδοχής –
λειτουργίας των µεταποιητικών µονάδων, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα
χωροταξικής διευθέτησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η µεταποιητική βιοµηχανία
στην Αττική βρίσκεται σε µία διαδικασία µετασχηµατισµού – αναδιάρθρωσης και η εξέλιξή
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της είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς
της.


Επιπλέον, η Αττική είναι ο κύριος πόλος συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων του τριτογενή
τοµέα. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 36,2% των επιχειρήσεων, το 65,3% του κύκλου
εργασιών και το 40,4% των απασχολουµένων στους κλάδους του τριτογενή τοµέα. Στην
Περιφέρεια Αττικής, σηµειώνονται, αντίστοιχοι µε τους ευρωπαϊκούς, µετασχηµατισµοί
«αναδιαρθρωτικού» χαρακτήρα, οι οποίοι προσελκύουν νέες δραστηριότητες
«µητροπολιτικού χαρακτήρα» του τριτογενή τοµέα, όπως το χονδρεµπόριο, τις
αντιπροσωπείες, τους Εµπορικούς εκθεσιακούς χώρους και τις εγκαταστάσεις µεταφορών
(logistics parks), οι οποίες παρουσιάζουν τάσεις συγκέντρωσης σε συγκεκριµένες ζώνες.

Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή.


Στην Περιφέρεια εξακολουθεί να συγκεντρώνεται ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας (36,7%) και της απασχόλησης (37,1%). Το
ποσοστό απασχόλησης διαχρονικά αυξάνεται, αλλά χαµηλά εξακολουθούν να παραµένουν
στην Αττική τα ποσοστά απασχόλησης ατόµων µεγάλης ηλικίας (55-64 ετών). Η ανεργία
µετά το 2001 µειώνεται και βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το µέσο όρο της χώρας. Τα
ποσοστά ανεργίας των γυναικών και των νέων είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα της
χώρας, ενώ σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των
αποφοίτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Τα προβλήµατα της απασχόλησης και της ανεργίας
διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στις επιµέρους περιοχές της Περιφέρειας. Από τα
ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι παρά την ποσοστιαία µείωση της ανεργίας τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της εξακολουθούν να υφίστανται και απαιτείται η άσκηση συγκεκριµένης
και στοχευµένης πολιτικής, κάτι άλλωστε που αποτελεί και σχετική κατεύθυνση της Ε.Ε.

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.






Η παρούσα κατάσταση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος στην Αττική έχει ως βασικά
χαρακτηριστικά την άναρχη οικιστική επέκταση, τα προβλήµατα κυκλοφορίας, το
ελλειµµατικό αστικό και περιαστικό πράσινο και την έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων, που αποτελούν σηµαντικά και συνεχώς επιδεινούµενα προβλήµατα. Επιπροσθέτως, η
συσσώρευση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στην Αττική, σε συνδυασµό µε την οικιστική
ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες ανάγκες για καλύτερη οργάνωση του αστικού χώρου.
Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την Αττική, εκτός του κυκλοφοριακού,
εξακολουθούν να παραµένουν η µη ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον Περιφερειακό
Σχεδιασµό έργων διαχείρισης των απορριµµάτων, η εµφάνιση νέων ατµοσφαιρικών ρύπων
και η συρρίκνωση του φυσικού αδόµητου περιβάλλοντος, καθώς και οι ελλιπείς τοπικά
υποδοµές αποχέτευσης οµβρίων υδάτων και υγρών αποβλήτων, γεγονός που δηµιουργεί την
αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχετικών επενδύσεων στην επόµενη προγραµµατική περίοδο µε
στόχο την πλήρη συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στους παραπάνω τοµείς. Τέλος,
έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στην πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τοµέα
όπου η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (πυρκαγιές, πληµµύρες), µε
προτεραιότητα στην αναβάθµιση της αντιπληµµυρικής προστασίας.
Η Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή συγκέντρωση σχολικών
µονάδων, σε αντίθεση µε την υψηλή συγκέντρωση εκπαιδευόµενου πληθυσµού. Η
Περιφέρεια παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό καθώς
και µαθητών ανά τµήµα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το σύνολο της
χώρας. Παρά το γεγονός ότι το πρόβληµα της διπλοβάρδιας έχει µειωθεί, το 7,3% των
σχολείων της Περιφέρειας εξακολουθεί να λειτουργεί πρωί – απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά
ηµέρες (έναντι 4,4% του συνόλου της χώρας), ενώ σηµαντικό είναι και το πρόβληµα των
παλαιών και µη κατάλληλων κτιρίων. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές
ελλείψεις και ανάγκες σε εξοπλισµούς τόσο στην πρωτοβάθµια, στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση (εργαστήρια πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια και σχολικές βιβλιοθήκες), στην
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τεχνική µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση , στις
υποδοµές που αφορούν την δια-βίου µάθηση καθώς και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που
απαιτούν τη συνέχιση των σχετικών επενδύσεων στον τοµέα.


Στον τοµέα της υγείας η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου
όγκου των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Παρά τις
βελτιώσεις που έγιναν, µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι
συνθήκες λειτουργίας πολλών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω
και της πίεσης που ασκούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και η γήρανση του πληθυσµού.
Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισµούς και ιατρικό προσωπικό των
λειτουργούντων Κέντρων Υγείας καθώς επίσης και κατακερµατισµός και πολυδιάσπαση του
δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας , καθώς και στη δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών
δεδοµένου ότι διασφαλίζεται η ενίσχυση των γυναικών στην απασχόληση.

Υποδοµές και υπηρεσίες προσπελασιµότητας.


Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων, υλοποιήθηκαν σηµαντικά έργα στον τοµέα των οδικών µεταφορών
(αναβάθµιση τµηµάτων του ΠΑΘΕ, η ολοκλήρωση του Περιφερειακού και Εσωτερικού
Οδικού δακτυλίου της Πρωτεύουσας κ.ά), µε αποτέλεσµα το επίπεδο και η ποιότητα του
συστήµατος αστικών και υπεραστικών µεταφορών της Πρωτεύουσας να αναβαθµιστούν
σηµαντικά. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ένα βασικό δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραµ, Προαστιακός σιδηρόδροµος) που µπορεί να
αποτελέσει κορµό για αστικές µεταφορές. Τα έργα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να συµβάλλουν
στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, βοηθώντας εν µέρει και στην αναβάθµιση του
αστικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των ιδιωτικών
οχηµάτων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα αναβαθµισµένα ΜΜΜ δεν εξυπηρετούν µε τον
καλύτερο τρόπο όλες τις περιοχές της Πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική εξακολουθεί να
παραµένει η έλλειψη χώρων στάθµευσης, έχει ως αποτέλεσµα η χρήση τους να µην
αντικαθιστά σε θεαµατικό βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως µέσου
µετακίνησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται, µε την πάροδο του χρόνου, λόγω της αυξανόµενης
ζήτησης για µεταφορές σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή και δυσανάλογα αυξανόµενη
φέρουσα ικανότητα του κυκλοφοριακού δικτύου. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση δηµιουργεί
αρνητικές συνέπειες στην οµαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και, κατ’ επέκταση, στην
ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα µειώνει την ελκυστικότητα της πόλης.
Το νέο δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και
υπόλοιπα προγραµµατισµένα συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας
πρέπει να συνδυαστούν µε σειρά συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να µην
ανακουφίζουν µόνο πρόσκαιρα την κυκλοφορία. Η καλύτερη οργάνωση του τοµέα,
παράλληλα µε την αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνηση θα
ενισχύσουν τις κοινωνικοοικονοµικές τάσεις –που ήδη διαφαίνονται σε αυτήν την
κατεύθυνση - και θα επιτρέψουν την προσέγγιση µε άλλες Ευρωπαϊκές δοµές , ενισχύοντας
έτσι το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας και την ελκυστικότητά της ως επιχειρηµατικό
κέντρο.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση των οδικών υποδοµών της Αττικής προκειµένου η Αθήνα να
αποκτήσει πλήρη υποδοµή µιας σύγχρονης µεγαλούπολης, απαιτεί παρεµβάσεις για την
κάλυψη των αναγκών µετακίνησης µε µέσα σταθερής τροχιάς περιοχών της Αττικής που
σήµερα δεν εξυπηρετούνται, την οδική αναβάθµιση της νοτιοανατολικής περιοχής των
Μεσογείων (Μαρκόπουλο – Λαύριο), τη σύνδεση µεταξύ βιοµηχανικών ζωνών,
παρακάµπτοντας το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Αθήνας, καθώς και την κατασκευή /
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βελτίωση περιφερειακής οδοποιίας κυρίως προς περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική
ανάπτυξη αλλά και για τη διασύνδεση µε τους µεγάλους διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες.
Στον τοµέα της ενέργειας οι ανάγκες της Περιφέρειας αφορούν τη µεγαλύτερη αξιοποίηση
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού και την αναβάθµιση των δικτύων σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Αττικής µε
την υπόλοιπη χώρα, καθώς και την ολοκλήρωση των υποδοµών και του δικτύου διανοµής µεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Κοινωνία της γνώσης και Καινοτοµία.




Στους τοµείς της καινοτοµίας και έρευνας καθώς και της χρήσης τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Περιφέρεια Αττικής υπερισχύει σε όλους τους δείκτες, ως προς
τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, εξακολουθεί ωστόσο να παρουσιάζει σηµαντική
υστέρηση σε σχέση µε την Ε.Ε. Η υστέρηση αυτή ως προς τη διάχυση των ΤΠΕ συνεπάγεται
τη σχετικά µικρή συµβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική
αναγκαιότητα για την Περιφέρεια αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάµωση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης αλλά και η διάδοση των ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.
Οσον αφορά στην ΕΤΑ και την καινοτοµία, πρέπει να δοθεί βάρος τόσο στην παραγωγή νέας
γνώσης, όσο και στην προσπάθεια µεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην
παραγωγική βάση, µε εντοπισµένες και συγκεκριµένες προσπάθειες., έστι ώστε να
αξιοποιηθεί ο σηµαντικός αριθµός ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των
ερευνητικών κέντρων. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η προδιάθεση µέρους των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την ανάληψη ερευνητικών έργων, ακόµα και σε
συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters). Αντίστοιχη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στον τοµέα
της µη-τεχνολογικής καινοτοµίας , στην οποία καταγράφεται στην Περιφέρεια συγκριτικό
πλεονέκτηµα.

Ελκυστικότητα της Αττικής ως τόπος επενδύσεων, επιχειρηµατικότητας, εργασίας και
διαβίωσης.




Παρά την ύπαρξη των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που έχει η Περιφέρεια Αττικής η Αθήνα
για το έτος 2006 κατατάσσεται προτελευταία (32η) στον Πίνακα µε τις ελκυστικότερες
Ευρωπαϊκές πόλεις ως επιχειρηµατικά κέντρα. Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η
Περιφέρεια Αττικής, όσο και η χώρα ευρύτερα, είναι η µειωµένη ελκυστικότητα της σαν
τόπος για την προσέλκυση επενδύσεων και η υστέρηση της σε µια σειρά παραµέτρους που
προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δυνατότητα
δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και την
αειφόρο διαχείριση των πόρων. Παρά τις σηµαντικές παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών
(δικτύων µεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών κλπ.), που συντελέστηκαν κατά τα
τελευταία χρόνια η βελτίωση των υποδοµών στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει να συνεχιστεί
και να γίνει περισσότερο λειτουργική και άρα, να εξυπηρετεί εντονότερα την
επιχειρηµατικότητα.
Στον τοµέα του τουρισµού η Αττική παρουσιάζει µειωµένη ελκυστικότητα ως τουριστικός
προορισµός, όπως προκύπτει από τη µείωση της τουριστικής κίνησης κατά την τελευταία
δεκαετία. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην
Αθήνα κατά τα δύο τελευταία έτη (2005 και 2006) φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις ανακοπής
της φθίνουσας πορείας. Οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν ο οξύς διεθνής
ανταγωνισµός από γειτονικές µεσογειακές χώρες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι
δυσχέρειες στην κυκλοφορία, η παρεχόµενη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις
σε ειδικές υποστηρικτικές υποδοµές (συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικής
υποδοµής, µαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λπ.) που ευνοούν την επιµήκυνση της τουριστικής
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περιόδου και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουριστικής δραστηριότητας, η ελλιπής
διασύνδεση και ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και πολιτιστικής υποδοµής, η
υποβαθµισµένη αισθητική και αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λ.π. Οι
παραπάνω παράγοντες συνδυάζονται και µε την ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού στις
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του υπόλοιπου της Χώρας, λόγω και της κρατικής
πολιτικής κινήτρων / αντικινήτρων για την ανάπτυξη του τουρισµού στις εκτός Αττικής
περιοχές. Επισηµαίνεται στην ανάλυση ότι γενικά, η Αθήνα δεν έχει κατορθώσει να
κεφαλαιοποιήσει την επιτυχή διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων για την ανάπτυξη του
τουρισµού, σε αντίθεση µε άλλες Ολυµπιακές πόλεις. Ο τουρισµός της Περιφέρειας
παραµένει µονοδιάστατα προσανατολισµένος στον Ιστορικό – Πολιτιστικό τουρισµό
(εστιασµένο στις επισκέψεις των παγκόσµιας εµβέλειας µνηµείων της πόλης) και στον
τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην παράκτια ζώνη. Επίσης, δεν έχουν αξιοποιηθεί
επαρκώς οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών ειδικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση σε
εκείνες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοµέα στην κατεύθυνση της αειφορίας.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα µπορεί να επιτευχθεί µέσω της διαφοροποίησης
και εµπλουτισµού του προσφερόµενου προιόντος, σε συνδυασµό µε το ρόλο του πολιτισµού
αλλά και την αξιοποίηση των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων.
Ενδοπεριφερειακές ανισότητες – χωρική διάσταση.


Στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρειααπαντώνται «περιοχές – θύλακες» (ενδεικτικά ανάφερονται οι περιοχές δυτικά του Κηφισού
(∆υτική Αθήνα ) και περιοχές της ∆υτικής Αττικής) που παρουσιάζουν περιβαλλοντική
υποβάθµιση σε όρους οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, φθίνουσα οικονοµική
δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο κοινωνικών εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά
κανόνα συγκεντρώνουν πληθυσµιακές οµάδες που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισµού, ενώ παρουσιάζουν και φαινόµενα «χωρικού αποκλεισµού». Για τις περιοχές
αυτές αποτελεί άµεση προτεραιότητα η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η βελτίωση της
ποιότητας του αστικού δηµόσιου χώρου, η αλλαγή χρήσεων γης και η αξιοποίηση των
παλαιών βιοµηχανοστασίων, σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις προώθησης της κοινωνικής
ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών. Επιπλέον, απαιτούνται παρεµβάσεις για την αύξηση
του αστικού πρασίνου.
Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα βιώσιµης ανάπτυξης στην
Περιφέρεια Αττικής κατά βάση είναι τα νησιά. Για τις περιοχές αυτές απαιτούνται δράσεις
περιβαλλοντικής και οικιστικής αναβάθµισης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη βιώσιµων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Από τα παραπάνω, αλλά και από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι οι παρεµβάσεις του
ΠΕΠ Αττικής κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο θα πρέπει να κατευθυνθούν και να εστιάσουν
στους τοµείς της προσβασιµότητας, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της χαµηλής
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας (σε σχέση µε την Ε.Ε) της ποιότητας ζωής καθώς και της αστικής
αναζωογόνησης .

1.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 .
Η πλήρης αποτίµηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων των Προγραµµάτων (Τοµεακών και
του ΠΕΠ Αττικής) της Τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου θα καταστεί δυνατή µετά την
ολοκλήρωση στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης . Με βάση τα υφιστάµενα στοιχεία της
παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των παρεµβάσεων και µε
δεδοµένο την ολοκλήρωση της διαδικασίας της οριστικής αναθεώρησης του Προγράµµατος η
αποτίµηση των αποτελεσµάτων θα επικεντρωθεί σε ορισµένους βασικούς τοµείς όπως είναι οι
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αστικές συγκοινωνίες, οι µεταφορικές υποδοµές , οι υποδοµές εκπαίδευσης και υγείας, το
παραγωγικό περιβάλλον και οι περιβαλλοντικές υποδοµές.
Συγκεκριµένα: οι δύο σηµαντικές παρεµβάσεις του Μέτρου 1.1 « ∆ιασυνδέσεις και
συµπληρωµατικές υποδοµές στις µεταφορές» (Λεωφόρος Κηφισού και Επέκταση Μετρό)
συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα Αθήνας - Πειραιά µειώνοντας τις οχηµατοώρες που απαιτούνται για τις µετακινήσεις
των κατοίκων. Στις θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων αυτών περιλαµβάνονται η
µείωση των αέριων εκποµπών (ατµοσφαιρικοί ρύποι και αέρια του θερµοκηπίου) και σηµειακά της
ηχορύπανσης που συνδέεται µε την αστική κυκλοφορία οχηµάτων. Αναµένονται επίσης θετικές
επιπτώσεις στην ενεργειακή απόδοση των µετακινήσεων, µε αποτέλεσµα την µείωση της
κατανάλωσης καυσίµων, ενώ επιλύεται ουσιαστικά το πρόβληµα που δηµιουργούσαν οι πληµµύρες
στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των παρακηφίσιων ∆ήµων.
Η ενίσχυση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας αφορά την αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών σε πέντε νοσοκοµεία και τη κατασκευή ενός νέου νοσοκοµείου 300 κλινών. Οι
αντιστοιχούσες νοσοκοµειακές κλίνες στα νοσοκοµεία που υλοποιούνται παρεµβάσεις είναι 1.096.
Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές υποδοµές οµαδοποιούνται σε επιµέρους κατηγορίες όπως η
διευθέτηση των ρεµάτων και των παραρεµµάτιων περιοχών, η κατασκευή σειράς έργων για την
ενίσχυση της αντιπληµµυρικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής., η κατασκευή νέων και η
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων υποδοµών και του εξοπλισµού για την
ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων και των υγρών αποβλήτων, και τέλος η βελτίωση
των υποδοµών ύδρευσης.
Στον τοµέα της ύδρευσης έχουν ήδη κατασκευαστεί 126 χλµ δικτύου, ενώ µέχρι το 2008 ο αριθµός
αυτός θα διαµορφωθεί στα 247 χλµ. Αντίστοιχα σε ότι αφορά τα δίκτυα αποχέτευσης θα
ολοκληρωθεί η κατασκευή 157,8 χλµ δικτύου και η κατασκευή σηµαντικού αριθµού έργων
διευθέτησης των οµβρίων υδάτων.
Σε ότι αφορά τα στερεά απόβλητα αναφέρεται η αποκατάσταση 5 ΧΑ∆Α και η ολοκλήρωση και
λειτουργία του Εργοστασίου Ανακύκλωσης.
Οι υλοποιούµενες παρεµβάσεις στον τοµέα του παραγωγικού περιβάλλοντος αφορούν κυρίως στους
τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού και στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ,
πραγµατοποιούνται δε κυρίως µέσω του αναπτυξιακού νόµου. Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2008 θα
έχουν ενισχυθεί περίπου 1.500 επιχειρήσεις.
Στον τοµέα της ενίσχυσης των υποδοµών εκπαίδευσης το ΠΕΠ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αναβάθµιση των υποδοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συµβάλλοντας στην
επίλυση του σηµαντικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια στο τοµέα αυτό
(πεπαλαιωµένες εγκαταστάσεις , διπλοβάρδια) . Συνολικά κατασκευάσθηκαν 385 αίθουσες
διδασκαλίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 25 σχολικές βιβλιοθήκες, 44
εργαστήρια και 16 αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, καλύπτοντας τους προγραµµατικούς στόχους του
ΠΕΠ., αλλά µη επιλύνοντας το πρόβληµα της σχολικής στέγης στην Πρωτεύουσα, αφού ναι µεν έχει
επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η µείωση της διπλοβάρδιας, αλλά εξακολουθεί να παραµένει στο 7% το
ποσοστό των σχολείων που λειτουργούν σε µισθωµένα κτίρια που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί η σηµαντικότατη συµβολή του ΠΕΠ στην
επισκευή 173 σχολικών κτιρίων που είχαν πληγεί από τον σεισµό του Σεπτεµβρίου του 1999.

Ανθρώπινοι Πόροι.
H ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στους τοµείς προτεραιότητας του ΠΕΠ επιδιώκεται µε την
υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης, τα οποία υλοποιούνται κανονικά, επιτυγχάνοντας τους
προγραµµατικούς στόχους ως προς τις προβλεπόµενες εκροές. Μέσω του ΠΕΠ θα καταρτιστούν
συνολικά 7.596 άνεργοι, ενώ µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση 2.618 ατόµων
Ως ιδιαίτερα θετική µπορεί να αποτιµηθεί η υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται µε τη
δηµιουργία και λειτουργία ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας. Ήδη στην Περιφέρεια Αττικής
λειτουργούν πάνω από 90 ∆οµές, στις οποίες απασχολούνται 317 άτοµα η πλειονότητα των οποίων
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είναι γυναίκες. Από τη λειτουργία των δοµών αυτών ωφελούνται περίπου 1817γυναίκες ενώ
ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθµός των αποδεσµευόµενων από τη φροντίδα εξαρτηµένων µελών της
οικογένειας. Η µέχρι σήµερα υλοποίηση αναδεικνύει τη σηµαντική παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού και την ευρύτερη αποδοχή των συγκεκριµένων δράσεων
από τις τοπικές κοινωνίες.
Η µονοµερής συνάρτηση των αποτελεσµάτων µε την δηµιουργούµενη απασχόληση κατά τη φάση
υλοποίησης των έργων και το πρόγραµµα αδικεί και υποβαθµίζει την συµβολή του στην
αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας αλλά δηµιουργεί και σηµαντικότατα προβλήµατα για τη
συγκέντρωση των απαιτούµενων στοιχείων.
Με βάση το ισχύον Π.Ε.Π. η προβλεπόµενη δηµιουργία απασχόλησης κατά την υλοποίηση των
έργων ανέρχεται σε 26.652 ισοδύναµα ανθρωποέτη, τιµή που αποτελεί το άθροισµα του αντίστοιχου
δείκτη σε όσους Άξονες Προτεραιότητας αυτός περιλαµβάνεται. Ο προγραµµατικός στόχος των
26.652 ανθρωποετών αναµένεται να επιτευχθεί, αλλά λόγω της φύσης των έργων σηµαντικά
χαµηλότερος θα είναι ο αριθµός των µόνιµων θέσεων εργασίας, για την λειτουργία των έργων που
υπολογίζεται ότι δεν θα υπερβεί τις 2000 θέσεις εργασίας.
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον .
Το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 παρουσιάζει υψηλό βαθµό συµβατότητας µε την 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
267,51εκ € (17,80% της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης του ΠΕΠ), το οποίο αφορά στη λήψη
ενεργητικών µέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής διάστασης του ΠΕΠ, σηµειώνεται επίσης η
συνέργια και η συµπληρωµατικότητα των συγκεκριµένων µέτρων και δράσεων µε ανάλογες δράσεις
προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος που χρηµατοδοτούνται από άλλα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα του ΚΠΣ, ανεβάζοντας τη συνολική παρέµβαση του ΚΠΣ στον τοµέα του
περιβάλλοντος στα 328,75 εκ €. Στον τοµέα των άµεσων περιβαλλοντικών επενδύσεων στο
Λεκανοπέδιο κρίνεται ουσιαστική η συµβολή του Ταµείου Συνοχής καθώς στην παρούσα φάση έχει
εγκριθεί συνολική χρηµατοδότηση ύψους 303,32 εκ. €:
Από τις υλοποιούµενες παρεµβάσεις, που στοχεύουν γενικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και
του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια, δεν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί αφενός στην αποφυγή σωρευτικών
αρνητικών επιπτώσεων λόγω του µεγάλου αριθµού παρεµβάσεων, και αφετέρου στην πιστή
εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων βάσει των οποίων αδειοδοτούνται τα υλοποιούµενα έργα
υποδοµής.
Λοιπές επιπτώσεις.
• Σηµαντικές
είναι
οι
επιπτώσεις
που
δηµιουργεί
το
ΠΕΠ
στην
:
Μείωση της ∆ιπλής βάρδιας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση αφού
υπερκάλυψε τους τιθέµενους στόχους και το ανωτέρω ποσοστό έχει µειωθεί σηµαντικά.
• Επίτευξη του στόχου για την ανακύκλωση του 25% των στερών αποβλήτων της Περιφέρειας
αφού το σχετικό έργο που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 ολοκληρώνει µε
επιτυχία την δοκιµαστική περίοδο λειτουργίας του.
•

Αποκατάσταση των υποδοµών στις περιοχές που είχαν πληγεί από το σεισµό της 7/9/1999.

Τονίζεται ότι ορθά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ
αντιµετώπισε το θέµα του Άξονα Προτεραιότητας 5 µε τη δέουσα ευρύτητα ως προς τα
εντασσόµενα έργα, µε στόχο όχι µόνο την αποκατάσταση των ζηµιών αλλά και τη βελτίωση του
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επιπέδου των υποδοµών στις περιοχές αυτές, πολλές εκ των οποίων χαρακτηρίζονταν ως
υποβαθµισµένες.
Συνολικά η συµβολή των πόρων του ΠΕΠ στη στρατηγική της Λισσαβόνας ανέρχεται σε
453.591.291 € που αντιστοιχεί στο 29,17% της ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος. Η
πλειονότητα των διατιθέµενων πόρων 161.115.187€ εξυπηρετούν την προτεραιότητα
«Ελκυστικότερος τόπο για τις επενδύσεις και τους εργαζοµένους» µέσω της επέκτασης και
βελτίωσης των Ευρωπαϊκών υποδοµών. Για την προτεραιότητα «Γνώση και καινοτοµία σαν
παράγοντες οικονοµικής µεγέθυνσης» διατίθενται 85.695.695 €, ενώ τέλος, για την προτεραιότητα
«∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης» διατίθενται 206.780.409 € µε την
πλειονότητα των πόρων να διατίθεται για περισσότερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο µε τη
βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Στο ανωτέρω ποσό 206.780.409 € συνυπολογίζεται
και η έµµεση συµβολή, που προέρχεται από τη βελτίωση των προνοιακών υποδοµών και τη
βελτίωση των υποδοµών α΄ βάθµιας και β΄ βάθµιας εκπαίδευσης.
Στο πλάισιο της τρίτης Προγραµµατικής περιόδου επίσης υλοποιήθηκαν µικρής κλίµακας
παρεµβάσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης σε υποβαθµισµένες ζώνες που περιελάµβαναν
παρεµβάσεις στο τοµέα των υποδοµών, των ανθρώπινων πόρων και της ενίσχυσης και της τοπικής
επιχειρηµατικότητας. Η προσπάθεια εφαρµογής Ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης µε
την ενεργό συµµετοχή της Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού δεν στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και
σηµειώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις. Σαν σηµαντικότερες αιτίες
των καθυστερήσεων
αναδείχθηκαν οι αδυναµίες των τελικών δικαιούχων για την ωρίµανση των έργων, σε συνδυασµό µε
την σηµαντική καθυστέρηση δηµιουργίας /θέσπισης του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης των
έργων (έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) . Ως σηµαντική όµως
αξιολογείται η απόκτηση από ένα πλέγµα φορέων εταιρικής «κουλτούρας» και γνώσης διαδικασιών
δικτυώσεων και συνεργασιών.
1.8 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Σε συνέχεια της ανάλυσης που προηγήθηκε για την υφισταµένη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση,
καταγράφονται στον πιο κάτω Πίνακα σε συνοπτική µορφή, τόσο τα εσωτερικά πλεονεκτήµατα,
αδυναµίες, όσο και οι ευκαιρίες και απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον για την
Περιφέρεια Αττικής. Από την ανάλυση SWOT σε συνάρτηση µε την προηγηθείσα
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για τις αναπτυξιακές ανάγκες
της Περιφέρειας και τις κατευθύνσεις και επιλογές που πρέπει να ακολουθηθούν.
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT - Αναφορά ∆υνατών Σηµείων, Αδυναµιών, Ευκαιριών και Κινδύνων της Περιφέρειας Αττικής
ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
37
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

1.Η στρατηγική γεωγραφική 1.Μειωµένη
ελκυστικότητα
της 1.Η συγκέντρωση κεντρικών οικονοµικών, 1.Ισχυρός ανταγωνισµός από γειτονικές
θέση της Περιφέρειας.
Περιφέρειας σαν τόπος για την πολιτιστικών και διοικητικών λειτουργιών χώρες που προσφέρουν χαµηλό κόστος
προσέλκυση επενδύσεων.
στην Αττική, ευνοεί τη δικτύωσή της µε άλλα εργασίας.
Μητροπολιτικά Κέντρα και την ανάδειξή της
2.Ενδείξεις βελτίωσης των
αναπτυξιακών και µακρο- 2.Χωρική διασπορά των βιοµηχανικών στο διεθνή χώρο.
2.Ισχυρός ανταγωνισµός από γειτονικές
οικονοµικών µεγεθών και µονάδων – έλλειψη οργανωµένων
χώρες
για
προσέλκυση
ξένων
τάση
σύγκλισης
της χώρων υποδοχής – λειτουργίας των 2.Ισχυρός εθνικός ρόλος σε χωροταξικό επενδύσεων.
επίπεδο και στο αστικό δίκτυο που θα
Περιφέρειας µε την Ε.Ε., µε βιοµηχανικών µονάδων.
µπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητική 3.∆υναµική
βάση τους δείκτες του κατά
είσοδος
νέων
για
την
αύξηση
της ανταγωνιστικών χωρών στον τοµέα του
κεφαλήν ΑΕΠ.
3.Μεγάλος
αριθµός
επιχειρήσεων δύναµη
µικρού και µέσου µεγέθους σε ανταγωνιστικότητας και την αναβάθµιση του τουρισµού.
συνόλου της χώρας.
3.Κυρίαρχη
θέση
του φθίνοντες βιοµηχανικούς κλάδους
τριτογενή τοµέα της Αττικής
4.∆υσαναλογία του µεγέθους της
στην εθνική οικονοµία και 4.Συρρίκνωση της µεταποιητικής βάσης 3.Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / Αθήνας σε σχέση µε την κλίµακα της
θεµατικών µορφών τουρισµού .
συνεχής ανάπτυξή του, λόγω
χώρας, καθώς και διατηρούµενη
της στρατηγικής θέσης της 5.Μειωµένη
πόλωση σε σχέση µε το λοιπό αστικό
ελκυστικότητα
σαν
Περιφέρειας.
δίκτυο πλην Θεσσαλονίκης.
τουριστικός προορισµός.
6.Ελλιπής ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού, όπως συνεδριακός,
πολιτιστικός κ.α. λόγω των σοβαρών
ελλείψεων σε αντίστοιχες ειδικές
υποδοµές.

37

Επεξηγηµατικές αναφορές για την θεµατική ενότητα Παραγωγικό Περιβάλλον δίνεται στο Παράρτηµα του Προγράµµατος.
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

4.Υψηλή
συγκέντρωση 7.Σηµαντική
υστέρηση
στην 4. Σηµαντική αύξηση της χρηµατοδότησης 5. ∆ιεύρυνση του ψηφιακού χάσµατος
Ερευνητικών
ιδρυµάτων, αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις που διατίθενται για Τ.Π.Ε, Έρευνα µε χώρες που αναπτύσσονται ραγδαία
Τεχνολογία και Καινοτοµία από την Ε.Ε.
χρηµατοπιστωτικών
στον τοµέα.
επιχειρήσεις,
υπηρεσιών
και
δραστηριοτήτων Ε&Α καθώς 8.Αδυναµία των επιχειρήσεων να 5.Ικανός αριθµός ερυενητικών κέντρων και 6.Αδυναµία προσέλκυσης επιχειρήσεων
και
µη
τεχνολογικής αξιοποιήσουν και να ενσωµατώσουν ΑΕΙ µε συµµετοχή στον ενιαίο Ευρωπαϊκό υψηλής τεχνολογίας
την έρευνα και τεχνολογία στην χώρο έρευνας.
καινοτοµίας.
παραγωγική διαδικασία.
αποφοίτων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ 5.Ποσοστό
εκπαίδευσης 9.Υστέρηση στους δείκτες καινοτοµίας
ΓΝΩΣΗΣ
KAI τριτοβάθµιας
υψηλότερο από το µέσο όρο και ψηφιακής σύγκλισης σε σχέση µε
KAINOTOMIA38
της χώρας.
την Ε.Ε.
6.Υψηλή
συγκέντρωση 10.Ελλιπής αξιοποίηση των ΤΠΕ από
εξειδικευµένου ανθρώπινου τη δηµόσια διοίκηση.
δυναµικού.
11.Συνεχιζόµενες ελλείψεις σχολικής
στέγης και υποδοµών – εξοπλισµού
στην εκπαίδευση.

38

Επεξηγηµατικές αναφορές για την θεµατική ενότητα Κοινωνία της Γνώσης και Kαινοτοµία δίνεται στο Παράρτηµα του Προγράµµατος.
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

7.Σχετικά υψηλά ποσοστά 12.Ελλείψεις
στον
τοµέα
της 6. Αξιοποίηση & ενσωµάτωση µη ελλήνων 7. ∆ηµογραφική γήρανση που επιφέρει
παροχή
απασχόλησης
(συνολικά, πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και εργαζοµένων & οικονοµικών µεταναστών αυξηµένη
ζήτηση
για
µακροχρόνιας
φροντίδας
και
γυναίκες).
στον παραγωγικό ιστό.
στον τοµέα της πρόνοιας..
επιβάρυνση
του
ασφαλιστικού
συστήµατος
8.Σχετικά χαµηλά ποσοστά 13.Ενδοαστικές
(πολεοδοµικές)
ανεργίας
(συνολικά, ανισότητες και εµφάνιση φαινοµένων
γυναίκες,
νέοι)-Χαµηλά αστικού κοινωνικού αποκλεισµού.
ποσοστά φτώχιας.
14.Υψηλή εισροή µεταναστών που
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ &
δηµιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
υποδοµές (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία
ΣΥΝΟΧΗ
κ.α.)
15.Σχετικά
υψηλό
ποσοστό
µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας
αποφοίτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
16.Σχετικά
χαµηλά
απασχόλησης ηλικιωµένων.

ποσοστά
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΕ∆ΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

9.Πολιτιστική
κληρονοµιά 17.Οικιστικό και φυσικό περιβάλλον 7. Η επιτυχής διοργάνωση των Ολυµπιακών 8.Μη συµµόρφωση µε το Πρωτόκολλο
παγκόσµιας ακτινοβολίας.
που δέχεται σηµαντικές πιέσεις από την Αγώνων και η διεθνής προβολή της Αθήνας. του Κιότο.
υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού και
8.Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση πολιτών 9. Η συνέχιση της άναρχης οικιστικής
10.Αναβαθµισµένη υποδοµή οικονοµικών δραστηριοτήτων.
υπερτοπικών
µεταφορών
και οµάδων σε θέµατα προστασίας του ανάπτυξης προς τις περιοχές της
(αεροδρόµιο
Ελευθέριος 18. Οδικοί άξονες σε κατάσταση περιβάλλοντος.
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής.
Βενιζέλος, λιµάνι Πειραιά, κυκλοφοριακής ασφυξίας.
σιδηρόδροµοι).
9. Η υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης, της 10.Επιδείνωση
κοινωνικοικονοµικών
19.Συνεχιζόµενες σοβαρές ελλείψεις σε αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και τάσεων
της
Περιφέρειας
και
σηµαντικής υποδοµές διαχείρισης στερεών και της προστασίας του περιβάλλοντος ως συνακόλουθα
11.Ύπαρξη
επιδείνωση
της
υποδοµής µέσων σταθερής υγρών αποβλήτων.
πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.
ελκυστικότητας
της
λόγω
τροχιάς εντός Αττικής, ως
και
κυκλοφοριακών
συνθηκών
κορµού
για
αστικές 20. Πυκνή δόµηση, έλλειψη ελεύθερων 10.
Μετάφραση
της
αυξανόµενης οργάνωσης του τοµέα συγκοινωνιών.
µεταφορές.
χώρων και πρασίνου, έλλειψη χώρων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
σε
των
συνθηκών
στάθµευσης, έντονα κυκλοφοριακά συγκεκριµένες
πρακτικές,
όπως
η 11.Επιδείνωση
12. Σηµαντική ανάπτυξη προβλήµατα.
ανακύκλωση, η αύξηση χρήσης Μέσων διαβίωσης στον αστικό χώρο, λόγω
Μαζικής Μεταφοράς, κ.ά.
δικτύου
κοινωνικών
αυξηµένης πληθυσµιακής πυκνότητας.
υποδοµών
(Νοσ/µεία, 21. Μη επαρκής βελτίωση των
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κέντρα
Υγείας,
∆οµές συνθηκών εξυπηρέτησης µε τα επίγεια 11.Αξιοποίηση
των
υποδοµών
και 12.Ατµοσφαιρική ρύπανση µε νέους
Κοινωνικής Μέριµνας, κλπ) . Μ.Μ.Μ. µη σταθερής τροχιάς.
εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών Αγώνων ως ρύπους (όζον, αιωρούµενα σωµατίδια,
πόλων
υπερτοπικής
κοινωνικής
και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες).
13. Ολοκληρωµένες ή υπό 22.Αλλοίωση της ιστορικής και πολιτιστικής υποδοµής.
ολοκλήρωση
υποδοµές πολιτιστικής φυσιογνωµίας πολλών
13.Ανακοπή των επενδύσεων σε
άµβλυνσης
των περιοχών της Περιφέρειας, λόγω 12.Επεκτάσεις / Ολοκλήρωση έργων στον τεχνική και κοινωνική υποδοµή µετά
περιβαλλοντικών
πιέσεων περιβαλλοντικής υποβάθµισης και της τοµέα των µεταφορών.
τους Ολυµπιακούς Αγώνες.
από τις αστικές λειτουργίες οικιστικής ανάπτυξης.
υστέρηση
σε
(ΚΕΕΛ Ψυτάλλειας, δίκτυο
13. Συνεχιζόµενη Κοινοτική χρηµατοδότηση. 14.Ενδεχόµενη
δραστηριοποίηση και επενδύσεις ως
23. Μικρή πρόοδος στην αξιοποίηση
φυσικού αερίου κ.ά.)
προς την προστασία του περιβάλλοντος,
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 14. Νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία
µε δεδοµένες τις αυξανόµενες πιέσεις
14.Ύπαρξη δυναµικού για
24.Ανεπάρκεια πολιτιστικών υποδοµών 15.∆υνατότητες ολοκλήρωσης των νέων από τις αστικές λειτουργίες, µπορεί να
αξιοποίηση ΑΠΕ
οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση και
σε σύγκριση µε το διαθέσιµο ενεργειακών δικτύων
απώλειες των θετικών αποτελεσµάτων
πολιτιστικό
απόθεµα
και
τις
16.Ολοκλήρωση
του
χωροταξικού που καταγράφηκαν την τελευταία
δυνατότητες αξιοποίησής του.
σχεδιασµού για ΑΠΕ
εξαετία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013.
2.1 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013.
Στρατηγικός Στόχος – Όραµα.
Η αναπτυξιακή στρατηγική που επιλέγεται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο για την
Περιφέρεια Αττικής, όπως και η ιεράρχηση των Γενικών Στόχων και των Αξόνων
Προτεραιότητας, δηλαδή το κατάλληλο µίγµα των παρεµβάσεων που συνθέτουν τα µέσα για
την επίτευξη των στόχων, βασίζεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Περιφέρειας
Αττικής, στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών κατευθύνσεων που θέτει η Ε.Ε για την πολιτική
της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στην αναγκαιότητα
επίτευξης των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και στον ευρύτατο
διάλογο που διεξήχθη µεταξύ του συνόλου των κοινωνικοοικονοµικών φορέων για τη
διαµόρφωση του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Αττικής.
Η επιλεχθείσα περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της
Εθνικής Πολιτικής για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο, όπως αυτές αποτυπώνονται στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
και στα επιµέρους κείµενα των τοµεακών πολιτικών, ενώ λαµβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις
του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας.
Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1, του παρόντος , η Περιφέρεια Αττικής
αποτελεί ένα εξελισσόµενο πολεδοδοµικό συγκρότηµα µε δυναµική και προβλήµατα – όπως
άλλωστε όλες οι ευρωπαϊκές µητροπόλεις ενώ η οικονοµική ζώνη επιρροής της καλύπτει
σηµαντικό τµήµα της χώρας και αποτελεί µια Ευρωπαϊκή Μητρόπολη. Η Αθήνα – Αττική
εντάσσεται ενεργά στις Ευρωπαικές Μητροπόλεις αποτελώντας ταυτόχρονα
το
σηµαντικότερο πόλο ανάπτυξης της χώρας.
Το ΕΣΠΑ39 στην σχετική ενότητα για τα αστικά κέντρα – πόλους της χώρας αναφέρει για
τον πόλο ανάπτυξης «Αθήνα – Αττική» : «...Πρόκειται για τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή
συγκέντρωση της χώρας και για τόπο εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων όλων των τοµέων
και κλάδων. Αποτελεί αστική συγκέντρωση διεθνούς ακτινοβολίας και ένα από τα
σηµαντικότερα κέντρα της Μεσογείου, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή, σε ότι αφορά τα πρότυπα
κατοίκησης και παραγωγής λειτουργούν καθοριστικά στο σύνολο της χώρας. Η Αθήνα τείνει να
επεκτείνεται στο σύνολο της Αττικής και στα γειτονικά µε αυτή νησιά, ενώ αποτελεί κέντρο ενός
σηµαντικού µε κριτήριο τα αστικά κέντρα που εντάσσονται σε αυτό, ηµερήσιου συστήµατος το
οποίο συµπεριλαµβάνει και περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και
Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες) Χωρίς αµφιβολία η Αθήνα αποτελεί τον κεντρικό κορµό της χώρας και
ταυτόχρονα την κύρια πύλη εισόδου στη χώρα, εµπορευµάτων και ανθρώπων. Όλοι οι δείκτες
εµφανίζουν στην Αθήνα τις µεγαλύτερες τιµές τους (είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά).
Τέλος,, η Αθήνα – Αττική αποτελεί καθοριστικό κόµβο στον υφιστάµενο άξονα ανάπτυξης της
χώρας, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή κυρίως στην οικονοµία της θα επηρεάσουν καθοριστικά όχι
µόνο τον υφιστάµενο αλλά και τους αναδυόµενους άξονες της χώρας».
Με δεδοµένο τον προωθητικό ρόλο που έχουν τα αστικά κέντρα για την οικονοµική
ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου, αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις που σηµειώνονται στην
παγκόσµια οικονοµία, σαν αποτέλεσµα της περαιτέρω ενίσχυσης του ανοίγµατος των αγορών
39
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και της επαναχωροθέτησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο, η
Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα που
απορρέουν από τη γεωγραφική της θέση στη Μεσόγειο ως πύλη εισόδου στην Ε.Ε. και
σηµείο έναρξης και απόληξης των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων, για να διατηρήσει αλλά και για να
ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σαν Ευρωπαϊκή µητρόπολη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
και τα Βαλκάνια, συµβάλλοντας κατά προτεραιότητα στην επίτευξη του Εθνικού στόχου για
την ανάδειξη της χώρας σε διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο . Στα εγγενή χαρακτηριστικά και
δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπεί να προστεθούν οι πρόσφατες
γεωπολιτικές εξελίξειςόπως η ένταξη των νέων χωρών στην Ε.Ε , που δίνει τη δυνατότητα
για πρώτη φορά στη χώρα να αποκτήσει χερσαία σύνορα µε κράτη της Ε.Ε., δίνοντας νέα
δυναµική στο Εθνικό Αναπτυξιακό δίπολο Αθήνας – Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας
παράλληλα και τη νέα Ευρωµεσογειακή συνθήκη.
Παράλληλα, η ολοκλήρωση της κατασκευής των αγωγών πετρελαίου που στο σύνολο τους
απολήγουν στη Μεσόγειο, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της Ινδίας και της Κίνας σαν νέων
παγκόσµιων κέντρων οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και η µετατόπιση προς Νοτιοανατολικά
της Ε.Ε σαν αποτέλεσµα της διεύρυνσης , παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες στην Αττική για να
ενισχύσει το ρόλο της σαν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και να τονώσει τη σηµασία
του Πειραιά σαν διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, στόχος που επιτυγχάνεται µε την
ολοκλήρωση της αναβάθµισης του σιδηροδροµικού δικτύου και της δηµιουργίας ενός
δικτύου συνδυασµένων (πολυτροπικών) µεταφορών αλλά και της διευκόλυνσης προώθησης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Εκτός της γεωγραφικής θέσης και των ευνοϊκών συνθηκών που διαµορφώνουν οι διεθνείς
εξελίξεις , στα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που έχει η Αττική κατά την έναρξη της Τέταρτης
Προγραµµατικής περιόδου θα πρέπει να αναφερθούν οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης σε
περιβάλλον µακροοικονοµικής σταθερότητας, η συγκέντρωση ερευνητικών Ιδρυµάτων και
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, το ικανοποιητικό µορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου
δυναµικού, η πολιτιστική της παράδοση και κληρονοµιά, αφού φιλοξενεί ορισµένα από τα
σηµαντικότερα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, η επιτυχής διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός για την αναγνωρισιµότητα µιας
πόλης, η ύπαρξη υπερτοπικών και σηµαντικών στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
µεταφορικών υποδοµών (αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λιµάνι Πειραιά), το γεγονός ότι
αποτελεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 διεθνή τουριστικό προορισµό, η ύπαρξη σηµαντικών
επιχειρήσεων σε δυναµικούς κλάδους, οι αυξανόµενοι ρυθµοί στη χρήση Η/Υ και ∆ιαδικτύου
, η βαθµιαία ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδοµών και τέλος οι ιδιαίτερα καλές
κλιµατολογικές συνθήκες.
Τα πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας όµως αναιρούνται και µετριάζονται από µια σειρά
διαρθρωτικών αδυναµιών που παρουσιάζει η Περιφέρεια και διαµορφώνουν την µειωµένη
ελκυστικότητα της σαν τόπο για την προσέλκυση επενδύσεων και η υστέρηση της σε µια
σειρά παραµέτρους που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά
συνέπεια τη δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και
θέσεων εργασίας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Οι
εγγενείς αδυναµίες της, εξηγούν εν µέρει και το γεγονός ότι ενώ η Περιφέρεια Αττικής
είναι η όγδοη πληθυσµιακά Περιφέρεια στην Ε.Ε., παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση στις
οικονοµικές της επιδόσεις, συγκρινόµενη µε τα άλλα µεγάλα Ευρωπαϊκά Αστικά Κέντρα.
Στις αδυναµίες της Περιφέρειας κατατάσσονται οι ελλείψεις στις υποδοµές που είναι
αναγκαίες για την µετατροπή της σε διεθνή κόµβο (κυρίως σε σιδηροδροµικές υποδοµές), οι
παραµένουσες αδυναµίες (υποδοµών και οργάνωσης) των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(ελλιπής κάλυψη του δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς σε σχέση µε το
πληθυσµιακό µέγεθος της πόλης), σχετικά περιορισµένο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων και
δικτύων οδών ταχείας κυκλοφορίας (παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις
µεγάλες Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις), ενώ παραµένει ένα µεγάλο έλλειµµα τόσο στον τοµέα
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των περιβαλλοντικών υποδοµών, όσο και χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων, που δεν
διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη.
Η συνέχιση της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης προς τις περιοχές της Ανατολικής και ∆υτικής
Αττικής, η τρωθείσα ελκυστικότητα σαν τουριστικός προορισµός, παρά την ανάκαµψη που
παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια ως αποτέλεσµα της επιτυχούς διεξαγωγής των
Ολυµπιακών Αγώνων, το χαµηλό ποσοστό προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και
επενδύσεων, η σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών µε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και µέσου µεγέθους σε φθίνοντες
βιοµηχανικούς κλάδους που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και να ενσωµατώσουν την έρευνα
και τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία και µε ένα οικιστικό και φυσικό περιβάλλον που
δέχεται σηµαντικές πιέσεις από την υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα τη σηµαντική υποβάθµιση του, αποτελούν ορισµένα από τα
σηµαντικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της Περιφέρειας σήµερα και εν
µέρει εξηγούν τόσο την χαµηλή ελκυστικότητα της όσο και την ανταγωνιστικότητα της µε
βάση τα διεθνή κριτήρια.
Η υπέρβαση αυτών των αρνητικών διαρθρωτικών προβληµάτων και η αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας που παρουσιάσθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο
και αποτυπώθηκαν και στην SWOT Aνάλυση σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες της
πολιτικής συνοχής, και την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική , αποτελούν την πρώτη παράµετρο
για το πλαίσιο της στοχοθέτησης της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου.
Η δεύτερη παράµετρος για την κατάρτιση της αναπτυξιακής στρατηγικής και της
στοχοθέτησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι η εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού
οράµατος της Περιφέρειας, όπως αναδείχθηκε στο Αναπτυξιακό της Συνέδριο , στο οποίο
συµπυκνώνεται η βούληση των φορέων της κοινωνίας, των πολιτών, της Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ βαθµού, αποτελώντας ταυτόχρονα και εθνικό στόχο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, που είναι:
«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ».
και το οποίο αποτελεί και το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα
προγραµµατική περίοδο. Είναι δεδοµένο ότι η επίτευξη του αναπτυξιακού αυτού οράµατος
υπερβαίνει την χρονική περίοδο αναφοράς της ∆΄ προγραµµατικής περιόδου και εκτείνεται
χρονικά µέχρι το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Για την επίτευξη του οράµατος στο χρονικό
πλαίσιο της Τέταρτης Προγραµµατικής Περιόδου απαιτείται η υλοποίηση µιάς σειράς
παρεµβάσεων από το ΠΕΠ που σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της Ολυµπιακής
κληρονοµιάς
αλλά και τις παρεµβάσεις και άλλων τοµεακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ , θα δώσουν το έναυσµα για την επανατοποθέτηση της Αθήνας
µέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητάς της στον κατάλογο των πόλεων που αποτελούν
διεθνή επιχειρηµατικά κέντρα και τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και εντός του χρονικού
ορίζοντα υλοποίησης του Προγράµµατος την µη υποχώρησή της. Επίσης , και µε δεδοµένο
ότι η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή ρυθµίζεται από την Ευρωπαική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ,
τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συνολικά όσο και το στρατηγικό του όραµα είναι σαφώς
σε πλήρη ευθυγράµιση µε τους 4 πυλώνες της συγκεκριµένης στρατηγικής (Προστασία του
Περιβάλλοντος, Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και Συνοχή, Οικονοµική ευηµερία, Ανάληψη των
διεθνών ευθυνών µας), όπως αυτό τεκµηριώνεται και από την σχετική Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Εππτώσεων. Η εξυπηρέτηση του οραµατικού στόχου βρίσκεται στο
επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασµού για την νέα προγραµµατική περίοδο ,
συµβάλλοντας σηµαντικά στην επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος , διασφαλίζοντας
παράλληλα την συνέχιση των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης , και την επίτευξη των στόχων της
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αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος
τίθενται 4 γενικοί στόχοι οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω.
2.2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Όπως προαναφέρθηκε, η επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας υπερβαίνει
τα χρονικά περιθώρια της νέας προγραµµατικής περιόδου και ουσιαστικά δεν
διαφοροποιείται σηµαντικά από τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό στόχο της τρίτης
προγραµµατικής περιόδου.
Η εξυπηρέτηση του µακροπρόθεσµου αυτού στόχου απαιτεί, παράλληλα µε την υλοποίηση
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της Γ’προγραµµατικής περιόδου, τη λήψη µιας
σειράς µέτρων θεσµικού κυρίως χαρακτήρα, που σχετίζονται µε τον Πολεοδοµικό και
Χωροταξικό σχεδιασµό που θα αποτυπωθεί στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο (αναµένεται η
έγκρισή του), καθώς και θεµάτων που σχετίζονται µε την Αστική διακυβέρνηση και τη
Μητροπολιτική διοίκηση.
Η επιλογή των γενικών στόχων του ΠΕΠ 2007 – 20013 γίνεται µε γνώµονα :
•

Την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Αττικής.

•

Τις κατευθυντήριες γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε

•

Την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (ΥΠΟΙΟ, Μάρτιος 2007).

•

Τη συµβολή στην επίτευξη των
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005 – 2008

•

Τις κατευθύνσεις της Ε.Ε για το ρόλο των πόλεων στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση.

στόχων

του

Εθνικού

Προγράµµατος

Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αττικής 2007 -2013 είναι:
•

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό
Κέντρο.

•

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

•

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος.

•

Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

84

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

2.2.1.

Γενικός Στόχος 1 : Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν
∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο.

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα των
υποδοµών της. Κρίσιµης σηµασίας για την Περιφέρεια θα είναι οι παρεµβάσεις αναβάθµισης
επέκτασης του τοµέα αστικών µεταφορών για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
στην Περιφέρεια , παράµετρος κρίσιµης σηµασίας και για την προστασία του
περιβάλλοντος.Η αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών είναι προαπαιτούµενο για την
ανάδειξη – αναβάθµιση του κοµβικού ρόλου της Αττικής σαν εµπορευµατικό και µεταφορικό
κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και πύλη εισόδου στην Ε.Ε
Παράλληλα, η ενίσχυση του ρόλου της Αττικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν κέντρο
διαµετακοµιστικού εµπορίου και σαν µια από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ε.Ε. ,
επιβάλλει την ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών για την καλύτερη
διασύνδεση µε τα λιµάνια και τους µεγάλους ∆ιαπεριφερειακούς άξονες, χωρίς την
περαιτέρω επιβάρυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών τουλάχιστον εντός του Λεκανοπεδίου.
Η δηµιουργία περιµετρικών οδικών αξόνων που θα συνδέουν τις µεγάλες βιοµηχανικές
συγκεντρώσεις της Περιφέρειας, η αναβάθµιση του λιµένα του Λαυρίου και της
σιδηροδροµικής και οδικής σύνδεσης του, αλλά και οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από
το Ταµείο Συνοχής στην Περιφέρεια, όπως η επέκταση του Μετρό, θα συµβάλλουν
αποφασιστικά στη βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, που αποτελεί, όπως
προαναφέρθηκε, ουσιώδη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
ως τόπου για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάδειξη της σε διεθνές επιχειρηµατικό
κέντρο. Επίσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και λόγω αναγκαιότητας
εναρµόνισης της χώρας µε την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε απαιτείται η βελτίωση των
ενεργειακών υποδοµών που συµβάλλουν στην ενίσχυση της ευστάθειας του συστήµατος και
την µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.
Ο συγκεκριµένος γενικός στόχος συµβάλλει στην προώθηση των ακόλουθων θεµατικών
προτεραιοτήτων µε βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού ΕΤΠΑ 40, πού
είναι :
•

(8) Μεταφορές, µε έµφαση στην ενίσχυση των διατροπικών/συνδυασµένων
επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, την αναβάθµιση και επέκταση των
δικτύων των αστικών µεταφορών και ιδιαίτερα των µέσων σταθερής τροχιάς, την
ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων εντός των ορίων της Περιφέρειας.

•

(9) Ενέργεια, µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο για λόγους
περιβαλλοντικούς αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασµού µέσω της επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου και των
εγκαταστάσεων αποθήκευσής του, την αξιοποίηση των ΑΠΕ και την αναβάθµιση
των δικτύων σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας µε την υπόλοιπη χώρα.

Οι θεµατικές προτεραιότητες εξειδικεύονται περαιτέρω για την Περιφέρεια Αττικής
υιοθετώντας παράλληλα και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε για τις παρεµβάσεις σε
επιλεγµένους τοµείς που κρίνονται ως ιδιαίτερα σηµαντικοί για την ενίσχυση του ρόλου
των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση . Ιδιαίτερα για τον τοµέα των
µεταφορών οι κατευθύνσεις της Ε.Ε αναδεικνύουν ως προτεραιότητα για τις µεταφορές
την διασφάλιση της κινητικότητας και της προσβασιµότητας του πληθυσµού στο
εσωτερικό των πόλεων, την καλύτερη διασύνδεση µε τα αεροδρόµια, τα λιµάνια και τους
µεγάλους οδικούς διαπεριφερειακούς άξονες..

40

Kαν (ΕΚ) αριθµ. 1080/2006 του Ευρ. Κοιν. & του Συµβ. 5/72006 για το ΕΤΠΑ.
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Με βάση τα ανωτέρω στο τοµέα των µεταφορών ο γενικός στόχος θα εξυπηρετηθεί µέσω
στρατηγικών που στοχεύουν στην:
•

αναβάθµιση / επέκταση του τοµέα αστικών µεταφορών για την βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην Περιφέρεια , παράµετρος κρίσιµης σηµασίας και
για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση του µεριδίου των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς στην µετακίνηση του πληθυσµού που θα προέλθει από την
επέκταση του δικτύου των µέσων σταθερής τροχιάς, ενσωµατώνοντας την πολιτική
της Ε.Ε. για τις µεταφορές όπως αυτή παρουσιάζεται στην Λευκή Βίβλο , που είναι
η αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στις οδικές, αστικές και
αεροπορικές µεταφορές και η εξισορρόπηση της ανάπτυξης ανάµεσα στα µέσα
µεταφοράς.

•

κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόµων και την ολοκλήρωση- επέκταση των οδικών
αξόνων που αποτελούν τµήµα των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών.

•

αναβάθµιση επιλεγµένων περιφερειακών οδικών αξόνων , όπως είναι οι συνδεόµενοι
µε τα διευρωπαικά οδικά δίκτυα , είτε οδικών αξόνων σε περιοχές µε σηµαντική
βιοµηχανική δραστηριότητα µε στόχο την αποσυµφόρησή τους , είτε αξόνων εν
γένει που οδηγούν σε «υφιστάµενες» τουριστικές περιοχές συµβάλλοντας και στην
βελτίωση της ελκυστικότητάς τους.

•

την ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών για την καλύτερη
διασύνδεση µε τα λιµάνια και τους µεγάλους ∆ιαπεριφερειακούς άξονες, χωρίς την
περαιτέρω επιβάρυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών τουλάχιστον εντός του
Λεκανοπεδίου. Η δηµιουργία περιµετρικών οδικών αξόνων που θα συνδέουν τις
µεγάλες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις της Περιφέρειας, η αναβάθµιση του λιµένα
του Λαυρίου και της σιδηροδροµικής και οδικής σύνδεσης του, αλλά και οι
παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από το Ταµείο Συνοχής στην Περιφέρεια, όπως η
επέκταση του Μετρό, θα συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των
µεταφορικών υποδοµών, που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, ουσιώδη προϋπόθεση
για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου για την προσέλκυση
επενδύσεων και την ανάδειξη της σε διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο.

Παράλληλα στον τοµέα της ενέργειας η στρατηγική εστιάζεται στην αναβάθµιση των
υποδοµών για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και µε άλλες πηγές ενέργειας
πλην πετρελαίου αλλά και για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δικτύων µεταφοράς
ηλεκτρισµού .
Οι ανωτέρω προτεραιότητες εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τη θεµατική
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών της
ως τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης».
2.2.2. Γενικός Στόχος 2 : Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω
της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και
τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
πληροφόρησης
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Περιφέρειας προϋποθέτει την
ενίσχυση των προωθητικών παραγόντων που θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση της και τη
µετάβαση της στην οικονοµία της γνώσης. Η σηµαντική υστέρηση που παρουσιάζει η
Περιφέρεια και η µείωση της απόστασης που τη χαρακτηρίζει σε κρίσιµους για την
ανταγωνιστικότητα τοµείς όπως η καινοτοµική ικανότητα, η δαπάνη για Ε & ΤΑ , η χρήση
ΤΠΕ, τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι µόνο από τις
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µεγάλες µητροπολιτικές περιφέρειες της Ε.Ε. των 15 κρατών µελών αλλά και από ορισµένες
Πρωτεύουσες των δέκα νέων κρατών, απαιτεί την υιοθέτηση µιας στρατηγικής που θα
εστιάσει :
•

Στην προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων Ε & ΤΑ, εστιασµένων σε κλάδους
υψηλής προτεραιότητας που θα συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών
τοµέων προς τοµείς νέων προϊόντων και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας
και πιο φιλικά προς το περιβάλλον

•

Στην εφαρµογή δράσεων που συµβάλλουν στη µετατροπή της γνώσης σε
καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες από υπάρχουσες ή νέες
επιχειρήσεις (spin –offs), στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων (start –ups)
στην υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις
αλλά και στην ενίσχυση άυλων (soft) υποδοµών που προάγουν ευθέως την
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, όπως η προώθηση της δηµιουργίας τεχνολογικών
πάρκων και της δικτύωσης τους µέσω συσπειρώσεων (clustering) µε Πανεπιστήµια
και άλλους ερευνητικούς φορείς, η δηµιουργία δικτύων επίδειξης για την ενίσχυση
της προσαρµοστικότητας των ΜΜΕ. Η διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ και η
ενσωµάτωση τους στην καθηµερινή οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων
και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, η προώθηση της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας και η
προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας και
ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των ΑΠΕ συνθέτουν το πλέγµα της στρατηγικής του
δεύτερου Γενικού Στόχου του Προγράµµατος.

•

Στην διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ στην εξεύρεση κεφαλαίων και στην
διέυρυνση της χρηµατοδότησής τους από σλυγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία.

•

Στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των ΜΜΕ της Περιφέρειας που αποτελούν τη
συντριπτική πλειονότητα της οικονοµίας της για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν
την αυξανόµενη πίεση τόσο από χώρες φθηνού εργατικού κόστους όσο και από νέα
κράτη – µέλη της Ε.Ε και ιδιαίτερα τη Βουλγαρία και Ρουµανία , λόγω της
γεωγραφικής γειτνίασης. Η συρρίκνωση της µεταποιητικής βάσης της Περιφέρειας
και η τάση φυγής των επιχειρήσεων πρέπει να αναστραφεί κυρίως µέσω της
ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δυναµικούς κλάδους αλλά
παράλληλα και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
παραδοσιακούς κλάδους. Η µετάβαση στην οικονοµία της γνωσης αποτελεί εθνική
επιδίωξη που λόγω της βαρύτητας της Περιφερειακής οικονοµίας στην οικονοµία της
χώρας θα ξεκινήσει από την Περιφέρεια. Παράλληλα όµως δεν πρέπει να αγνοηθεί
επιβράδυνση της αποβιοµηχάνισης που εκφράζεται σε όρους απώλειας θέσεων
εργασίας και ο ρόλος των ΜΜΕ σε αυτό θα είναι καθοριστικός.

•

Στην διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ και την ενσωµάτωση τους στην καθηµερινή
οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, τη προώθηση
της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας και τη προώθηση της επιχειρηµατικότητας στον
τοµέα της παραγωγής ενέργειας και ιδιαίτερα για την αξιοποίηση των ΑΠΕ
συνθέτουν το πλέγµα της στρατηγικής
του τρίτου
Γενικού Στόχου του
Προγράµµατος.

•

Τέλος η ενίσχυση του τουρισµού στην Περιφέρεια και η ανάδειξη της Αθήνας
Αττικής σε ένα από τους σηµαντικότερους προορισµούς Τουρισµού Πόλης θα
επιδιωχθεί µέσω του εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος και της επιµήκυνσης
της τουριστικής περιόδου. Στην προσπάθεια αυτή κεντρικός είναι ο ρόλος του
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πολιτισµού σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των Ολυµπιακών
αγώνων όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Κεφάλαιο 1.

Ο συγκεκριµένος γενικός στόχος συµβάλλει στην προώθηση των ακόλουθων θεµατικών
προτεραιοτήτων µε βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού ΕΤΠΑ, πού
είναι :
•

(1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα ,
µέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και γενικότερα του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος της Περιφέρειας και ειδικότερα:

•

Της ενίσχυσης της εισροής ξένων επενδύσεων ειδικά σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας
µε αυξηµένες απαιτήσεις σε επιστηµονικό δυναµικό.

•

Της υποστήριξης και αύξησης των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στην
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και
στην διεθνή αγορά.

•

Της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και παροχής κινήτρων
για συνεργασίες (clusters) και δίκτυα

•

Της µετατροπής της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και
υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και
ειδικότερα τις ΜΜΕ.

•

Της προώθησης της εξωστρέφειας µέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Ε&ΤΑ
συνεργασίας.

•

Της ενίσχυσης υποδοµών Ε&ΤΑ µε βασικό κριτήριο την αριστεία και τη δηµιουργία
προιόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας..

•

(2) Κοινωνία της Πληροφορίας µέσω της .

•

ενίσχυσης της χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, της προώθησης του κλάδου των ΤΠΕ
και της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ

(6) Τουρισµός. Με την ανάδειξη και προαγωγή των φυσικών πόρων, την αναβάθµιση των
προσφεροµένων υπηρεσιών και την στοχευµένη επικέντρωση σε υψηλής ποιότητας ζήτηση,
τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την άµβλυνση της εποχικότητας, τη δηµιουργία
δικτύων εναλλακτικού τουρισµού και την επέκταση του τουριστικού ρεύµατος ιδιαίτερα προς
την Ανατολική και ∆υτική Αττική και τα νησιά της Περιφέρειας και τέλος την αναβάθµιση ενίσχυση της θέσης της Αθήνας στο παγκόσµιο δίκτυο «τουρισµού πόλης» και ως city-break
προορισµού, µε στόχο την απεξάρτηση του τουρισµού από τη διεθνή συγκυρία .
(7) Πολιτισµός, µέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδοµές και
ανωδοµές, µε την προώθηση συνδυασµού επενδύσεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα,
αναβάθµισης της πολιτιστικής κίνησης και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αφού η
πολιτιστική ζωή (κίνηση) µιας πόλης αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής, προσελκύει ιδιωτικές
επενδύσεις αναδεικνύει και προωθεί τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ευνοεί τις επιλογές
εγκατάστασης παραγωγικών ή διοικητικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και την
εγκατάσταση υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναµικού. Ο πολιτισµός δηµιουργεί ένα
διαφοροποιηµένο αστικό πρότυπο, αναβαθµίζει το τουριστικό προφίλ της Αττικής
Μητρόπολης και µετουσιώνει όλα τα ανωτέρω σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
88

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Η προώθηση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας της γνώσης, είναι
τοµείς που, όπως αναλύθηκε και στην υφιστάµενη κατάσταση, η Αττική υπολείπεται
σηµαντικά των µέσων όρων της Ε.Ε. και των στόχων που θέτει η αναθεωρηµένη στρατηγική
της Λισσαβόνας. Οι πολιτικές αυτές προτάσσονται και από την Ε.Ε για την ενίσχυση του
ρόλου των πόλεων στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Οι ανωτέρω προτεραιότητες εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τις θεµατικές
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ «Παραγωγικός τοµές της οικονοµίας» και «Κοινωνία της
Γνώσης».
2.2.3. Γενικός Στόχος 3 : Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένη και
απαιτείται ένα πλέγµα παρεµβάσεων για την διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι
απαραίτητη η υιοθέτηση των αρχών της ολοκληρωµένης ανάπτυξης - µέσα στις οποίες
περικλείονται και αυτές της αειφορίας - παράλληλα µε τη θεώρηση του οικονοµικού
συστήµατος ως ανοικτού και µε ποικίλες αλληλεξαρτήσεις. Η ευχή που διατυπώνει η έκθεση
Brundtland41 για συνυπολογισµό των αναγκών των µελλοντικών γενεών όταν σχεδιάζεται η
κάλυψη των αναγκών των τωρινών, είναι η βασική αρχή κάθε είδους οικονοµικού,
κοινωνικού και φυσικού σχεδιασµού.
Ο τοµέας του Περιβάλλοντος συνολικά για τη χωρική ενότητα της Αττικής θα ενισχυθεί από
κοινού από το τοµεακό ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και το ΠΕΠ .Στην
Περιφέρεια Αττικής για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος έµφαση θα δοθεί σε
υποδοµές διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων για την εναρµόνιση µε τις σχετικές
οδηγίες της Ε.Ε,, στη µείωση των κινδύνων από τεχνολογικούς κινδύνους και φυσικές
καταστροφές µε προτεραιότητα στην αναβάθµιση της αντιπληµµυρικής προστασίας. Η
δηµιουργία ενός δικτύου προστατευµένων περιοχών και η λήψη µέτρων για την προστασία
της βιοποικιλότητας συνθέτουν ένα πλέγµα περιβαλλοντικών στόχων. Η επίτευξη των
στόχων αυτών προϋποθέτει και την άσκηση συνεπούς περιβαλλοντικής πολιτικής µέσω της
δηµιουργίας µηχανισµών και µέσων και στην ενίσχυση των φορέων και θεσµών ελέγχου και
άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα εφαρµοστεί το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
προστασία και τη διαχείριση της Φύσης και της Βιοποικιλότητας 2007-2013, το οποίο
περιγράφεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ σε ότι αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας του ΠΕΠ καλύπτοντας
τις απαιτούµενες παρεµβάσεις στις θεσµοθετηµένες και υπό θεσµοθέτηση προστατευόµενες
περιοχές της Περιφέρειας .Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η πλήρης εναρµόνιση της
στρατηγικής µε το θεσµοθετηµένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό
περιβάλλον.
Ιδιαίτερο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί , είναι το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.
Στην πρόσφατη (Φεβρουάριος 2007) περίληψη της 4ης Έκθεσης Αξιολόγησης της
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC), εκτιµάται ότι έως το 2100 η
παγκόσµια θερµοκρασία θα αυξηθεί κατά 1,1-6,4ο C σε σύγκριση µε σήµερα. Αν η αύξηση
ξεπεράσει τους 2ο C , οι αρνητικές συνέπειες θα επιδράσουν σε οικοσυστήµατα και
επηρεαζόµενους πληθυσµούς µε τη µορφή ακραίων καιρικών φαινοµένων και
αναντίστρεπτων αλλαγών µεγάλης κλίµακας. H υπερθέρµανση θα "κάψει" 1 εκατ. είδη. Το
ένα τέταρτο των γνωστών χερσαίων ζώων και φυτών, περισσότερα από ένα εκατοµµύριο
είδη, θα εξαφανιστούν . Ειδικά για τη Μεσόγειο οι αρνητικές επιπτώσεις στις παράκτιες
περιοχές και τα οικοσυστήµατα εµφανίζονται ήδη από χαµηλότερες αυξήσεις της
θερµοκρασίας.

41

1987 : Rapport Brundtland : Première fois qu'est défini le développement durable.Plusieurs thèmes sont abordés
: favoriser la croissance, satisfaire les besoins essentiels, maîtriser la démographie, préserver et mettre en valeur les
ressources naturelles.
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Ως µέτρο αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής , είναι χαρακτηριστική αλλά ίσως όχι
αρκετή η υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που ενεργοποιήθηκε και είναι δεσµευτικός
νόµος και για τις 128 χώρες που το έχουν υπογράψει από τις 16 Φεβρουαρίου 2005. Η ΕΕ-15
δεσµεύεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο να εξασφαλίσει ότι οι εκποµπές της µεταξύ 2008
και 2012 θα είναι τουλάχιστον κατά 8% χαµηλότερες από τα επίπεδα του έτους αναφοράς.
Ανάλογες ατοµικές δεσµεύσεις έχουν αναλάβει τα 12 νέα κράτη – µέλη. Σύµφωνα µε
πρόσφατη ανακοίνωση του αρµόδιου Επιτρόπου για το Περιβάλλον, οι εκποµπές της ΕΕ-27
το 2005 ήταν κατά 11% χαµηλότερες από τα επίπεδά τους κατά το έτος 1990 ενώ οι
εκποµπές της ΕΕ-15 ήταν κατά 2 % χαµηλότερες
Οι προσπάθειες όµως πρέπει να ενταθούν. Η συγκράτηση των συγκεντρώσεων αερίων
θερµοκηπίου θα απαιτήσει µείωση των συνολικών παγκόσµιων εκποµπών κατά 25-45% το
2050 και κατά 50-70% το 2100 σε σχέση µε το 1990. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόσφατο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2007 δεσµεύτηκε για µονοµερή µείωση των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου κατά 20% το 2020 σε σχέση µε το 1990. Η ενέργεια αποτελεί τοµέα
κλειδί στην προσπάθεια αυτή. Για την Ελλάδα και την Περιφέρεια Αττικής ειδικότερα ,
προκειµένου να υπάρξει δραστική µείωση των εκποµπών από τον ενεργειακό τοµέα ,
απαιτείται πρωταρχικά αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που αποτελεί
κατεξοχήν ενεργητική πολιτική. Εδώ πρέπει να αναφερθεί η συµβολή των έργων µεταφορών
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Όπως καταγράφηκε στην κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στην Περιφέρεια Αττικής, στις θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων της Λεωφόρου Κηφισού και Επέκτασης του Μετρό
περιλαµβάνονται η µείωση των αέριων εκποµπών (ατµοσφαιρικοί ρύποι και αέρια του
θερµοκηπίου). Καταγράφονται επίσης θετικές επιπτώσεις στην ενεργειακή απόδοση των
µετακινήσεων, µε αποτέλεσµα την µείωση της κατανάλωσης καυσίµων . Η κατασκευή
επέκταση των νέων συγκοινωνιακών υποδοµών , ιδιαίτερα των έργων σταθερής τροχιάς , θα
συµβάλλει περαιτέρω σ’ αυτή την κατεύθυνση. Στις πολιτικές πρόληψης εντάσσονται οι
δράσεις που προαναφέρθηκαν δηλ. η δηµιουργία µηχανισµών και µέσων και η ενίσχυση των
φορέων και θεσµών ελέγχου (Επιθωρητές Περιβάλλοντος, έλεγχος ποιότητας αέρα , µέτρηση
και περιορισµός αερορύπανσης , παρακολούθηση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κλπ.) ,
αλλά και δράσεις αναδάσωσης και διαχείρισης δασικού πλούτου, ενώ η προώθηση ειδικών
(bottom up) µελετών, θα επιτρέψει τη βέλτιστη εφαρµογή αντίστοιχων πολιτικών.
Όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων,θα εφαρµοστεί το Masterplan για την
Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 στην Περιφέρεια της Χωρικής Ενότητας καλύπτοντας το
σύνολο των απαιτούµενων δράσεων (εκπόνηση των απαραίτητων µελετών σε τοπικό επίπεδο,
χρηµατοδότηση υποδοµής και λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών υδάτων κλπ) µε τη
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας για τη διαχείριση των υδάτων εθνικής αρχής (ΚΥΥ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε).
Σχετικά µε τα στερεά απόβλητα (Σ.Α.) σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που παρουσιάζεται στο ΕΠΠΕΡΑΑ,και που για
την Περιφέρεια Αττικής εξειδικεύεται στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) στόχος είναι στον ορίζοντα της 4ης προγραµµατικής περιόδου και στο
πλαίσιο των αρχών της ολοκληρωµένης διαχέιρισης των στερεών αποβλήτων, 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 τον
ΠΕΣ∆Α, σε κατάλληλο βάθος χρόνου θα µετεξελιχθούν σε ΧΥΤΥ µε παράλληλη σηµαντική
επιµήκυνση του χρόνου ζωής τους και σηµαντική ελάττωση των δυσµενών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που δηµιουργεί η ταφή όλου του όγκου των απορριµµάτων.
Στα πλαίσια αυτά οι ποιοτικοί στόχοι του ΠΕΣ∆Α για την Αττική προσδιορίζονται ως εξής:
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διαλογή στην πηγή οργανικού (βιοαποδοµήσιµου) κλάσµατος των αποβλήτων και
κατασκευή µονάδων επεξεργασίας του προδιαλεγµένου οργανικού υλικού, µε σκοπό
την παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας, µε πιθανή ταυτόχρονη ενεργειακή
αξιοποίηση.
Προτείνονται τουλάχιστον τρεις νέες κεντρικές εγκαταστάσεις Σύµµεικτων Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (όσων έχουν αποµείνει µετά τα προγράµµατα εκτροπής
επιλεγµένων κλασµάτων).
Εφαρµογή των «πράσινων σηµείων» (Green Points), τα οποία είναι κέντρα στα οποία
οι πολίτες ή άλλοι «παραγωγοί» αποβλήτων θα µπορούν να πηγαίνουν διάφορες
κατηγορίες επιλεγµένων υλικών. Τα «πράσινα σηµεία» σκοπό έχουν την
υποβοήθηση συµµετοχής των πολιτών στα προγράµµατα ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων.
Συνεργασία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, µε τα εγκεκριµένα συστήµατα
εναλλακτικής διαχείρισης (Μεταχειρισµένα Ελαστικά , Οχήµατα Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ) , Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ) , απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις κλπ).

Όπως προκύπτει από τα ποσοτικά δεδοµένα παραγωγής Α.Σ.Α. (Αστικά Σύµµεικτα
Απορρίµατα) , όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας – αξιοποίησης, είναι αποδεκτές και µπορούν
να εφαρµοσθούν από πλευράς βιωσιµότητας για την 1η ∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, ενώ
για την 2η ∆.Ε. της Περιφέρειας Αττικής ( Κύθηρα – Αντικύθηρα) ενδείκνυνται ήπιες
µέθοδοι επεξεργασίας, λόγω µικρού πληθυσµού.
Όσον αφορά τους ποσοτικούς στόχους:
 Βιοαποδοµήσιµα ( Οργανικά) Αστικά Απόβλητα
έτος 2010: µείωση στο 75% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995
έτος 2013: µείωση στο 50% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995
έτος 2020: µείωση στο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995
 Για τα Υλικά συσκευασίας.προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης / αξιοποίησής τους, µε τελικό χρονικό ορόσηµο το 2011 και απαιτούµενα:
Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου.
Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου.
Όσον αφορά τις µελέτες ωρίµανσης των απαραίτητων έργων Οι Προµελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) ή και οι ΜΠΕ (Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων) και οι λοιπές µελέτες ωρίµανσης, των απαιτούµενων έργων για όλες τις ΟΕ∆Α
της Αττικής µπορεί να προχωρήσουν µε ευθύνη του ΠΕΠ στο βαθµό που οι Φορείς
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δεν έχουν ακόµη συσταθεί, ή αδυνατούν να προχωρήσουν
ή δεν προχωρούν οι ίδιοι στις µελέτες αυτές.
Σχετικά µε τα υγρά απόβλητα , θα προωθηθεί η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και η
αντίστοιχη επεξεργασία των λυµάτων στην Ανατολική Αττική όπου σε τέσσερις (4)
οικισµούς Κατηγορίας Β’ ( Ραφήνα , Αρτέµιδα , Νέα Μάκρη, Κορωπί) δεν λειτουργεί
σύστηµα συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών λυµάτων, ενώ θα έπρεπε σύµφωνα µε την
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2000,. Επίσης θα αντιµετωπιστούν
οι ανάγκες πύκνωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης σε αστικές συγκεντρώσεις.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια, που δηµιουργεί
σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η αναλογία
πρασίνου ανά κάτοικο είναι ιδιαίτερα χαµηλή, µε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της
ζωής των κατοίκων και την επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. Η δηµιουργία νέων χώρων
πρασίνου είναι απαραίτητη όχι µόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά
και για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, αφού η ποιότητα του δοµηµένου
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και φυσικού περιβάλλοντος συµβάλλει στη δηµιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις
επιχειρήσεις και το προσωπικό τους µε υψηλή ειδίκευση.Η βελτίωση του φυσικού ,
ανθρωπογενούς και οικιστικού περιβάλλοντος µε την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης που επιφέρει η αστική διάχυση , την αποκατάσταση των υποβαθµισµένων
περιοχών και την προστασία των ελεύθερων χώρων , τον συντονισµό µεταξύ των επιπέδων
της διοίκησης για τις χρήσεις γής και τις πολιτικές που επιδρούν στον αστικό χώρο
αποτελούν προτεραιότητες της Ε.Ε για την ενίσχυση του ρόλου των πόλεων στην Ανάπτυξη
και την Απασχόληση.
Επίσης οι παρεµβάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς
τους πολίτες συµβάλλουν αναµφίβολα στην µείωση των µετακινήσεων , στην ταχύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και κατά συνέπεια στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Οι υποδοµές αυτές δρούν συµπληρωµατικά µε τις παρεµβάσεις που έχουν σχεδιαστεί στο
πλαίσιο του Ε.Π «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Τέλος η υλοποίηση παρεµβάσεων για το
µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων περιοχών ,
της εφαρµογής εκτεταµένων αναπλάσεων και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς
αναµφίβολα θα συµβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενώ
παράλληλα οι επιπτώσεις αυτών των παρεµβάσεων διαχέονται και επηρεάζουν το σύνολο
των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος.
Ο συγκεκριµένος γενικός στόχος συµβάλλει στην προώθηση των ακόλουθων θεµατικών
προτεραιοτήτων µε βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού ΕΤΠΑ, πού
είναι :
•

(4) Περιβάλλον, µε έµφαση στην υποδοµή για τη διαχείριση των υγρών και στερεών
αποβλήτων σε εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε , την υδροδότηση, την
προαγωγή της βιοποικιλότητας,

•

(5) Πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τοµέα που η Περιφέρεια
Αττικής παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (πυρκαγιές, πληµµύρες).

(2) Κοινωνία της Πληροφορίας µέσω
•

Της κοινωνίας της πληροφορίας για τον πολίτη, µέσω της ανάπτυξης ψηφιακών
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του στις σχέσεις του µε την Κεντρική ∆ιοίκηση και
την Αυτοδιοίκηση µε στόχο τη βελτίωση της καθηµερινής του ζωής.

Η εναρµόνιση της Περιφέρειας Αττικής µε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στα
θέµατα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων , η επέκταση του δικτύου των όµβριων
υδάτων (παράµετρος ιδιαίτερα σηµαντική για την µείωση των επιπτώσεων των πληµµυρών
εντός του αστικού ιστού) σε συνδυασµό µε τα έργα διευθέτησης χειµάρρων που θα
χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Συνοχής στο πλαίσιο του τοµεακού προγράµµατος
ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελούν ορισµένες από τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας για την
επίτευξη του γενικού στόχου
Οι ανωτέρω προτεραιότητες εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τη θεµατική
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών της ως τόπων
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» στο τοµέα του περιβάλλοντος
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2.2.4.

Γενικός Στόχος 4 : Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
εργασίας.

Για να µεγιστοποιηθεί η απασχόληση και να δηµιουργηθούν µόνιµες θέσεις εργασίας υψηλής
ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο και να ενισχυθεί το ανθρώπινο
κεφάλαιο . Ο µονοταµειακός χαρακτήρας του Προγράµµατος υπαγορεύει την επικέντρωση
της στρατηγικής σε επενδύσεις για την αναβάθµιση των εκπαιδευτικών , κοινωνικών και
υγειονοµικών υποδοµών. Η δηµιουργία ενός συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής
φροντίδας συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας,
καλύπτοντας ένα σηµαντικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει το υγειονοµικό σύστηµα της
Περιφέρειας (όπως άλλωστε και της χώρας) που είναι η «νοσοκοµειοκεντρική» προσέγγιση.
Επιπλέον, η περαιτέρω αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της
Περιφέρειας επιβάλλει τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση παρεµβάσεων για την
συµφιλίωση επαγγελµατικής καριέρας και οικογενειακής ζωής, µέσω της ενίσχυσης
παρεµβάσεων δοµών κοινωνικής φροντίδας παιδιών.
Τέλος, η δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για την προσχολική αγωγή την προώθηση
της τεχνικής, της αρχικής επαγγελµατικής και της δια βίου εκπαίδευσης και η αναβάθµιση
του κτιριολογικού και τεχνολογικού εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης
αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθµιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος.
Ο τέταρτος Γενικός Στόχος του Προγράµµατος συγκεντρώνει τις παρεµβάσεις στους τοµείς
των υποδοµών που θα υποστηρίξουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ ο κύριος όγκος των
παρεµβάσεων, όπως προαναφέρθηκε θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΚΤ και τα Επιχειρησιακά
του Προγράµµατα. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και «Εκπαίδευση και ∆ια βίου
Μάθηση».
Ο γενικός στόχος συµβάλλει στην προώθηση των ακόλουθων θεµατικών προτεραιοτήτων µε
βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού ΕΤΠΑ, που είναι

•

(10) Εκπαίδευση, µε στόχο την ολοκλήρωση των υποδοµών στην προσχολική αγωγή
στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την
µεταδευτεροβάθµια τεχνική αρχική επαγγελµατική κατάρτιση και την δια βίου
εκπαίδευση ,την επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση και την επίλυση του προβλήµατος της ανεπάρκειας σχολικής στέγης
ποσοτικά (απάλειψη της διπλοβάρδιας) αλλά και ποιοτικά (ακατάλληλα και
πεπαλαιωµένα σχολικά κτίρια) για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της
ποιότητας ζωής .

•

(11) Υγεία και κοινωνική υποδοµή, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας,
την ενίσχυση των υποδοµών υγείας µε έµφαση στην ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας
φροντίδας της βελτίωσης της ανταποδοτικότητας του υγειονοµικού συστήµατος, τη
δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών για την απρόσκοπτη διαθεσιµότητα των γυναικών
για απασχόληση και συµφιλίωση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Και τις ακόλουθες προτεραιότητες που αφορυν στην αστική ανάπτυξη.
•

Την εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες που αναβαθµίζουν την ποιότητα διαβίωσης
(υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, φροντίδα των παιδιών,) αποτελούν τοµείς
προτεραιότητας της πολιτικής της Ε.Ε για την ενίσχυση του ρόλου των πόλεων στην
Ανάπτυξη και την απασχόληση . σε συνδυασµό µε την
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•

Βελτίωση της απασχολησιµότητας, µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µε
την ανάπτυξη συστηµάτων δια βίου µάθησης, την αύξηση της επένδυσης στις
υποδοµές εκπαίδευσης, την προώθηση δράσεων για την προσέλκυση ατόµων στην
εργασία και την επιχειρηµατικότητα.

•

Μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των πόλεων, ιδιαίτερα σε θύλακες
αστικών περιοχών µε υποβαθµισµένη ποιότητα ζωής και λειτουργία της πόλης που
υστερούν ως προς την οικονοµική ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός είναι αλληλένδετος µε
την Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών.επόµενη
ενότητα, αφού υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση ευαίσθητων για τον κοινωνικό
αποκλεισµό οµάδων πληθυσµού όπως είναι οι κοινωνικές µειονότητες, οι
οικονοµικοί µετανάστες και, λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στην ένταξη
στην αγορά εργασίας, οι νέοι και οι γυναίκες.

•

Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών.

Η πλειονότητα των τριών προαναφερθεισών παρεµβάσεων εντάσσονται στη συνολικότερη
πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την αγορά εργασίας και
αποτελούν τοµείς παρέµβασης του ΕΚΤ. Η πολιτική για τους ανθρώπινους πόρους στην
Περιφέρεια Αττικής42, που συγκεντρώνει το 40 % περίπου του πληθυσµού και των
απασχολουµένων και µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων της χώρας και της διοίκησης,
περιγράφεται στο ΕΣΠΑ (κεφ. 4.3.3) όπου προσδιορίζονται οι 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 για την Περιφέρεια Αττικής ως ακολούθως :
«...Λόγω του µεγάλου µεγέθους του πληθυσµού και των απασχολούµενων του αστικού
χαρακτήρα της Περιφέρειας και του καθοριστικού της ρόλου στην οικονοµία της χώρας,,
όπως είναι αναµενόµενο οι σχετικοί µε την απασχόληση και την ανεργία δείκτες,
παρουσιάζουν χαµηλές τιµές. Έτσι η Αττική κατατάσσεται στο πρώτο τρίτο των Περιφερειών
της χώρας µε τις καλύτερες επιδόσεις στους συγκεκριµένους δείκτες, . Το ίδιο ισχύει και για
την έκθεση στον κίνδυνο της φτώχειας όπου η Περιφέρεια παρουσιάζει το χαµηλότερο
ποσοστό πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας και κατατάσσεται στην πρώτη
θέση.
Οι τιµές των δεικτών όµως αποκρύπτουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τα υπαρκτά
ακραία φαινόµενα που προφανώς ισχύουν σε µια τόσο µεγάλη συγκέντρωση και τα οποία
είναι σε απόλυτους αριθµούς των εµπλεκόµενων σηµαντικά και συνεπάγονται σηµαντικές
ανισότητες και µεταξύ των διάφορων τµηµάτων της Αττικής συνολικά αλλά και εντός του
Λεκανοπεδίου, όπως αναδείχθηκε και στην υφιστάµενη κατάσταση. Καθώς λοιπόν στην
Περιφέρεια αναπαράγονται – εξαιτίας του µεγέθους των απασχολούµενων , του πληθυσµού
και των επιχειρήσεων µε διαφοροποιηµένη ένταση στις διάφορες ενότητες σε όλα τα
καθοριστικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης, έστω και σε συνολικά
περιορισµένη έκταση, θα δοθεί έµφαση στη δυνατότητα επανένταξης των ανέργων στην
αγορά εργασίας, στην αύξηση των απασχολούµενων µε προσανατολισµό σε ανταγωνιστικούς
και καινοτόµους κλάδους της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Οι διαφοροποιήσεις κατά
κλάδους πρέπει να ανταποκρίνονται στο δυναµισµό τους. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί και στη διαφοροποίηση και κατά χωρικές ενότητες της Περιφέρειας , ώστε να
αντιµετωπιστούν τα κατά περιοχές έντονα προβλήµατα..».
Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν
αναφορικά µε την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στο Κεφάλαιο 1 του ΠΕΠ, θα
αντιµετωπισθούν για την Περιφέρεια Αττικής κυρίως στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ.
42

ΕΣΠΑ, σελ. 76
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Οι ανωτέρω προτεραιότητες εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τις θεµατικές
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και «Κοινωνία της
Γνώσης» (εκπαίδευση).

2.2.5 Ιεράρχηση τών θεµατικών προτεραιοτήτων τής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η ιεράρχηση των θεµατικών προτεραιοτήτων µε
βάση το άρθρο 4 του Κανονισµού του ΕΤΠΑ χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την
χρηµατοδότηση όπως προκύπτει από το αντίστοιχο Κεφάλαιο 5 (Χρηµατοδότηση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος).

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
(Σύµφωνα µε το Αρ. 4 του Καν.1080/2006
του ΕΤΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙ
ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2007-2013 (%)
(4) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (*)

24,90

1

(8) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

23,79

2

(1) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&TD) KAINOTOMIA
KAI EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (**)

14,78

3

(2)ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

11,59

4

(10) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

7,18

5

(11) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ

4,80

6

(7)ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

4,22

7

(9) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3,53

8

(5)ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

2,79

9

(6) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1,42

10

Για τον υπολογισµό του παραπάνω πίνακα έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές.
Τα ποσά της κοινοτικής συνδροµής που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του
Προγράµµατος δεν εντάσσονται σε καµµία θεµατική προτεραιότητα του Κανονισµού.
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(*) Στην θεµατική Προτεραιότητα (4) Περιβάλλον έχει υπολογισθεί και το αντίστοιχο
ποσό της κοινοτικής συνδροµής που αφορά τις παρεµβάσεις της αστικής αναζωογόνησης,
όπως αυτό έχει κατανεµηθεί στον αντίστοιχο Αξονα Προτεραιότητας 4 .
(**) Στην θεµατική Προτεραιότητα (1) Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD)
καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα έχει υπολογισθεί και το αντίστοιχο ποσό της Κ.Σ
που αντιστοιχεί στον κωδικό (81)
2.2.6. Προσδιορισµός του µίγµατος πολιτικής. Σύνδεση SWOT Ανάλυσης και
προτεινόµενων παρεµβάσεων.
Για την επίτευξη των Γενικών Στόχων απαιτείται αφενός η επίλυση των προβληµάτων (που
αναδείχθηκαν στο Κεφάλαιο 1 και συνθέτουν τους κινδύνους και τις απειλές που
αντιµετωπίζει η Περιφέρεια) και είναι η προσβασιµότητα, το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας (σε σχέση µε την Ε.Ε) και η
ποιότητα ζωής και αφετέρου η αξιοποίηση των ισχυρών σηµείων της Περιφέρειας, όπως
αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 1.
Για το προσδιορισµό του µίγµατος πολιτικής αξιοποιείται η SWOT ανάλυση. Η SWOT
ανάλυση της Περιφέρειας περιλαµβάνει και τις τέσσερις κατηγορίες (ισχυρά σηµεία,
αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές – κίνδυνοι). Η διάρθρωσή της γίνεται γύρω από τέσσερα
θεµατικά πεδία (παραγωγικό περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, απασχόληση
και κοινωνική συνοχή, ελκυστικότητα), που αντιστοιχούν στην ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης.
Ειδικότερα, εντοπίζονται στο σύνολο της Περιφέρειας 14 δυνατά σηµεία, 24 αδύνατα σηµεία,
16 ευκαιρίες και 14 απειλές – κίνδυνοι. Όπως είναι αναµενόµενο, τα αδύνατα σηµεία και οι
απειλές – κίνδυνοι υπερτερούν των δυνατών σηµείων – ευκαιριών και εντοπίζουν τους τοµείς
εκείνους στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην Περιφέρεια Αττικής κατά τη
∆’ προγραµµατική περίοδο.

Για την ανάλυση και αποτύπωση του βαθµού ευστοχίας της SWOT ανάλυσης
κατασκευάστηκε µία µήτρα συνάφειας στην οποία εξετάζονται συνδυαστικά: 43.
•
•

•
•

Οι «ευκαιρίες» µε τα «δυνατά σηµεία», για τον προσδιορισµό εκείνων των µέτρων
πολιτικής που θα λειτουργήσουν προωθητικά – επιταχυντικά για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας.
Οι «ευκαιρίες» µε τις «αδυναµίες», για τον προσδιορισµό των διαρθρωτικών
πολιτικών, δηλαδή των πολιτικών που αντιµετωπίζουν τις διαχρονικές στρεβλώσεις
και αναπτυξιακές υστερήσεις και συµβάλλουν στη διατηρησιµότητα – βιωσιµότητα
του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.
Οι «κίνδυνοι» µε τα «δυνατά σηµεία», για τον προσδιορισµό των σταθεροποιητικών
πολιτικών, δηλαδή των πολιτικών εκείνων που εξουδετερώνουν ή αντισταθµίζουν
συγκεκριµένες αρνητικές εξελίξεις ή τάσεις στο αναπτυξιακό περιβάλλον.
Οι «κίνδυνοι» µε τις «αδυναµίες», για τον προσδιορισµό των προληπτικών πολιτικών
που προλαµβάνουν και αµβλύνουν αρνητικές επιδράσεις στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης.

Οι «ευκαιρίες» που αξιοποιούν τα περισσότερα δυνατά σηµεία της Περιφέρειας είναι: «Η
συγκέντρωση κεντρικών οικονοµικών, πολιτιστικών και διοικητικών λειτουργιών στην
Αττική, ευνοεί τη δικτύωσή της µε άλλα Μητροπολιτικά Κέντρα και την ανάδειξή της στο
43
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διεθνή χώρο» και «Ισχυρός εθνικός ρόλος σε χωροταξικό επίπεδο και στο αστικό δίκτυο που
θα µπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητική δύναµη για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την αναβάθµιση του συνόλου της χώρας». Οι ανωτέρω ευκαιρίες
αξιοποιούν 7 δυνατά σηµεία.
«Η επιτυχής διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων και η διεθνής προβολή της Αθήνας»,
αξιοποιεί πέντε δυνατά σηµεία, ενώ η «Αξιοποίηση των υποδοµών και εγκαταστάσεων των
Ολυµπιακών Αγώνων ως πόλων υπερτοπικής κοινωνικής και πολιτιστικής υποδοµής» και η
«Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών / θεµατικών µορφών τουρισµού» αξιοποιούν τέσσερα
δυνατά σηµεία.

(*Για την αρίθµηση ∆υνατών Σηµείων , Αδυναµιών , Ευκαιριών βλέπε αναλυτικά στο Πίνακα της
Ανάλυσης SWOT στο Κεφάλαιο. 1 )

Τα δυνατά σηµεία που εξυπηρετούν τις περισσότερες ευκαιρίες είναι : «Αναβαθµισµένη
υποδοµή υπερτοπικών µεταφορών (αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λιµάνι Πειραιά,
σιδηρόδροµοι)», που αξιοποιεί πέντε ευκαιρίες.
Τα δυνατά σηµεία «Κυρίαρχη θέση του τριτογενή τοµέα της Αττικής στην εθνική οικονοµία
και συνεχής ανάπτυξή του, λόγω της στρατηγικής θέσης της Περιφέρειας», «Η υψηλή
συγκέντρωση Ερευνητικών ιδρυµάτων, χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
Ε&Τ», «Ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υψηλότερο από το µέσο όρο της
χώρας» και «Υψηλή συγκέντρωση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού» εξυπηρετούν
τέσσερις ευκαιρίες.
Με δεδοµένο τον πολύ υψηλό ρυθµό ανάπτυξης που επιτυγχάνει η Περιφέρεια τα τελευταία
χρόνια, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ρυθµούς µεταβολής του κατά κεφαλήν
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περιφερειακού ΑΕΠ, κρίνεται ως επιβεβληµένη, η υιοθέτηση ενός µίγµατος πολιτικής που θα
διασφαλίζει τη διατήρηση των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µέσω ενός συνδυασµού
διαρθρωτικών – προληπτικών πολιτικών παρά η υιοθέτηση ενός µίγµατος επιταχυντικών
πολιτικών που θα διεύρυναν ακόµα περισσότερο τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Ενδεχόµενη αντίστοιχη εξέλιξη θα οδηγούσε σε διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων
της χώρας µε περαιτέρω συγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών δραστηριοτήτων στην
Περιφέρεια και θα επέτεινε περαιτέρω τον «κίνδυνο» «∆υσαναλογία του µεγέθους της
Αθήνας σε σχέση µε την κλίµακα της χώρας καθώς και διατηρούµενη πόλωση σε σχέση µε το
λοιπό αστικό δίκτυο πλην Θεσσαλονίκης», που περιλαµβάνεται στη SWOT ανάλυση.
Κατά συνέπεια, «προβάδισµα» θα πρέπει να έχει ένα µίγµα πολιτικής στο οποίο µεγαλύτερη
βαρύτητα θα πρέπει να έχουν οι προληπτικές – διαρθρωτικές πολιτικές, έναντι των
επιταχυντικών – σταθεροποιητικών πολιτικών.

Το περιεχόµενο των επιµέρους πολιτικών αναλύεται κατωτέρω:
Για τις επιταχυντικές πολιτικές προκύπτουν τα ακόλουθα:
Το πλέγµα των επιταχυντικών πολιτικών αποτυπώνεται στους Γενικούς Στόχους «Η
βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο» και «Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας
της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Από την εξέταση των συσχετίσεων µεταξύ δυνατών
σηµείων – ευκαιριών προκύπτουν δυο τοµείς που απαιτούν την υλοποίηση συγκεκριµένων
στρατηγικών παρεµβάσεων. Οι τοµείς αυτοί είναι:
α)
β)

Η ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας στο δίκτυο των µητροπολιτικών Περιφερειών
της Ε.Ε και ,
Η ανάδειξη του τουρισµού και της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σαν
προωθητικών «κλάδων».

Σε ότι αφορά στο δεύτερο τοµέα έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση της υλικής Ολυµπιακής
κληρονοµιάς (στάδια, χώροι εκδηλώσεων) πού παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη
θεµατικών µορφών Τουρισµού (συνεδριακός, αθλητικός, city break). Η Περιφέρεια µπορεί να
αποτελέσει τουριστικό προορισµό δωδεκάµηνης διάρκειας µε δεδοµένη και τη σηµαντική
αναβάθµιση των τουριστικών ανωδοµών λόγω της διενέργειας των Ολυµπιακών Αγώνων.
Η βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας απαιτεί συνδυαστικά και µια πληθώρα
άλλων παρεµβάσεων σε τοµείς που σε µεγάλο βαθµό καλύπτονται στο Πρόγραµµα, όπως
είναι η βελτίωση των αστικών µεταφορών και η βελτίωση του οικιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της επιταχυντικής πολιτικής έµφαση δίνεται
στην ενίσχυση της σύνδεσης τουρισµού – πολιτισµού και στην ποιοτική αναβάθµιση των
προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών. Η αξιοποίηση της «οικονοµίας του ελεύθερου
χρόνου» και η προσφορά στοχευµένου τουριστικού προϊόντος µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας αποτελεί το στόχο της «επιταχυντικής» πολιτικής στο
συγκεκριµένο τοµέα.
Παράλληλα, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των συντελεστών της Περιφέρειας
που διευκολύνουν την µετάβαση στη Κοινωνία της Γνώσης όπως είναι το ανθρώπινο
δυναµικό, και οι υποδοµές Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η ισχυρή παρουσία του
τριτογενή τοµέα και οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που επιτυγχάνει η Αττική τα τελευταία
χρόνια δεν αναιρούν το σοβαρό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας που έχει τόσο
η Περιφέρεια όσο και η χώρα συνολικά και τη συνεχιζόµενη αποβιοµηχάνιση.
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Η ενίσχυση δυναµικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που ενσωµατώνουν
υψηλή τεχνολογία ή δηµιουργούν τεχνογνωσία και η διάχυση της παραγόµενης Ε&Τ στον
παραγωγικό ιστό, και ιδιαίτερα στη µεταποίηση (τοµέα που παρατηρούνται ελλείψεις), η
επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου των δαπανών για Ε&Τ από τον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και η
δηµιουργία ενός ισχυρού, µε βάση τα δεδοµένα της Ε.Ε, «πόλου» Έρευνας και Τεχνολογίας
στην Περιφέρεια αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας.
Η «διαθεσιµότητα» ανθρώπινου δυναµικού υψηλού µορφωτικού επιπέδου που έχει η
Περιφέρεια αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα και υπόβαθρο για την εφαρµογή µιας
περιφερειακής ουσιαστικά µε τα δεδοµένα της Περιφέρειας, Εθνικής πολιτικής για την
προώθηση της Ε&Τ και της καινοτοµίας.
Σε ότι αφορά στον πρώτο «τοµέα» η «άυλη» κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων που
σχετίζεται µε την επιτυχή διοργάνωση και την διεθνή προβολή της Αθήνας θα πρέπει να
αξιοποιηθεί για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε οικονοµικό και επιχειρηµατικό κέντρο της
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Η προσέλκυση επιχειρήσεων αφορά επιλεγµένους
βιοµηχανικούς κλάδους χαµηλής όχλησης και έντασης γνώσης, στην προσέλκυση
περιφερειακών γραφείων των πολυεθνικών επιχειρήσεων, την ανάδειξη του Πειραιά σαν
ναυτιλιακού κέντρου αλλά ενδεχοµένως και υπό προϋποθέσεις την ανάδειξη της Περιφέρειας
σε εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Η ισχυρή
ανάπτυξη που γνωρίζει ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, η ναυτιλία, οι τηλεπικοινωνίες αλλά και
µια σειρά κλάδων του τοµέα των υπηρεσιών µπορούν, αν συνοδευτούν µε την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής και των καθηµερινών λειτουργιών της πόλης (στόχος που εξυπηρετείται
κατά προτεραιότητα από τις διαρθρωτικές πολιτικές), να συµβάλλουν στην επίτευξη του
στόχου της µετατροπής της Αθήνας σε ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο.
Για τις διαρθρωτικές πολιτικές θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα :
Από την εξέταση των συσχετίσεων «ευκαιριών» - «αδυναµιών» προκύπτουν δυο τοµείς που
απαιτούν την υλοποίηση συγκεκριµένων στρατηγικών παρεµβάσεων που είναι (α) το
οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και (β) οι µεταφορικές υποδοµές.
Με βάση τις συσχετίσεις παρατηρείται σηµαντική επικάλυψη κατευθύνσεων µεταξύ
«διαρθρωτικής» πολιτικής και «επιταχυντικής» πολιτικής, όπως η ανάπτυξη του τουρισµού
και η έρευνα και η τεχνολογία. Απόρροια του ανωτέρω και λογική συνέπεια είναι η
αποτύπωση του πλέγµατος των διαρθρωτικών πολιτικών στους δύο Γενικούς Στόχους που
εξυπηρετούν και τις επιταχυντικές πολιτικές και συγκεκριµένα «Η βελτίωση της
ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο» και «Η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης».
Η ανάπτυξη του τουρισµού και ιδιαίτερα των ειδικών / θεµατικών µορφών και η ενίσχυση
του συστήµατος Ε+Τ αντιµετωπίζεται µέσω των επιταχυντικών πολιτικών και αναλύθηκαν
στην προηγούµενη ενότητα.
Αµιγώς στο πεδίο των διαρθρωτικών πολιτικών εµπίπτει η αναβάθµιση του περιβάλλοντος
της Περιφέρειας, που αποτυπώνεται στον Τρίτο Γενικό Στόχο του Προγράµµατος «Βελτίωση
της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος». Η υποβάθµιση του οικιστικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος της Περιφέρειας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την
ανάδειξη της Αττικής σε οικονοµικό και επιχειρηµατικό κέντρο, αλλά και για την ενίσχυση
του τουρισµού. Η Περιφέρεια Αττικής – Αθήνα είναι µια από τις πλέον περιβαλλοντικά
επιβαρυµένες µητροπόλεις της Ε.Ε.
Η αύξηση των ελεύθερων χώρων και του αστικού πρασίνου, η ανάπλαση συγκεκριµένων
ζωνών για τη δηµιουργία νέων πόλων συγκέντρωσης επιχειρήσεων, πολιτιστικών
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δραστηριοτήτων και χώρων αναψυχής αποτελεί µια αναγκαιότητα για την Αττική και θα
συµβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της.
Σηµαντικός παράγοντας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που δηµιουργεί παράλληλα
σηµαντικές αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις είναι το κυκλοφοριακό πρόβληµα. Το
κυκλοφοριακό αναδεικνύεται ως ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει
κυρίως το Λεκανοπέδιο. Οι σηµαντικότεροι οδικοί άξονες της πρωτεύουσας είναι
κορεσµένοι. Η Αθήνα ουσιαστικά στερείται ενός περιµετρικού οδικού άξονα, σε αντίθεση µε
τις άλλες ευρωπαϊκές µητροπόλεις, ενώ παρουσιάζει και έναν από τους χαµηλότερους δείκτες
χλµ. αυτοκινητοδρόµων / εκατοµµύριο αυτοκίνητα. Η κοµβική θέση που έχει στο
αναπτυξιακό S της χώρας επιτείνει τα προβλήµατα και επιβαρύνει το Λεκανοπέδιο.
Η βελτίωση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, µέσω της επέκτασης του δικτύου των
αυτοκινητοδρόµων και ιδιαίτερα όσων αποτελούν τµήµα των ΤΕΝ, η προώθηση των
καθαρών αστικών µεταφορών, η αναβάθµιση του οικιστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος
είναι οι τοµείς που απαιτούν την υλοποίηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων στο πλαίσιο της
«διαρθρωτικής» πολιτικής.
Για τις σταθεροποιητικές πολιτικές προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις :
Το πλέγµα των κατευθύνσεων των σταθεροποιητικών πολιτικών αποτυπώνεται στο Γενικό
Στόχο «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος, στο Γενικό
Στόχο «Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» και στο Γενικό Στόχο
«Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές επιχειρηµατικό κέντρο».
Από την εξέταση των συνδυασµών κινδύνων και ισχυρών σηµείων προκύπτουν δύο διακριτοί
τοµείς που απαιτούν την υλοποίηση συγκεκριµένων στρατηγικών παρεµβάσεων.
Ο πρώτος τοµέας σχετίζεται µε το παραγωγικό περιβάλλον και αφορά συνδυαστικά στην
αδυναµία της Περιφέρειας να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και στις πιέσεις που δέχεται το
περιφερειακό παραγωγικό σύστηµα και ιδιαίτερα οι κλάδοι έντασης εργασίας από τις χώρες
χαµηλού εργατικού κόστους.
Ο δεύτερος τοµέας αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια, που
επηρεάζεται καθοριστικά, παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, από τις σηµαντικές ελλείψεις
/ανεπάρκειες των συστηµάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριµµάτων,
την περιορισµένη αξιοποίηση των ΑΠΕ, την επιβάρυνση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος
και γενικότερα την επιβάρυνση του οικοσυστήµατος από την υπερσυγκέντρωση πληθυσµού
και οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Για το παραγωγικό περιβάλλον τµήµα των αναγκαίων παρεµβάσεων έχουν ήδη περιληφθεί
στο πλέγµα των επιταχυντικών πολιτικών (ενίσχυση Ε&Τ , καινοτοµία). Κατά συνέπεια, η
έµφαση στο πλαίσιο της σταθεροποιητικής πολιτικής θα πρέπει να δοθεί στο ανθρώπινο
κεφάλαιο, που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της κοινωνίας της γνώσης, στην αξιοποίηση της
κοινής συνισταµένης του πλεονεκτήµατος της γεωγραφικής θέσης και των αναβαθµισµένων
υπερτοπικών µεταφορών, που είναι η ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών – για την
ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας σαν εµπορευµατικό κέντρο στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη.
Για το φυσικό περιβάλλον η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση όλων των
αναγκαίων παρεµβάσεων για τη διαµόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης και την
εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις της στρατηγικής του Γκέτεµποργκ και κατά προτεραιότητα
µε την εναρµόνιση της χώρας µε τις οδηγίες της Ε.Ε
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Για τις προληπτικές πολιτικές προκύπτουν τα εξής :
Το πλέγµα των κατευθύνσεων των προληπτικών πολιτικών αποτυπώνεται στο σύνολο των
Γενικών Στόχων του Προγράµµατος, όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο, λόγω του ότι στο
συγκεκριµένο πεδίο συσχετίσεων σηµειώνονται οι περισσότεροι συνδυασµοί.
Από την εξέταση των συνδυασµών κινδύνων και αδυναµιών προκύπτουν τρεις διακριτοί
τοµείς που απαιτούν την υλοποίηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων.
Ο πρώτος τοµέας είναι το παραγωγικό περιβάλλον τοµέας στον οποίο εκτός των κοινών
χαρακτηριστικών που σχετίζονται :
• Με τη µειωµένη ελκυστικότητα της Περιφέρειας για την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων,
• Με τον ανταγωνισµό που δέχονται τα προϊόντα των επιχειρήσεων έντασης εργασίας
από τα προϊόντα των χωρών χαµηλού κόστους και ο οποίος αναµένεται να ενταθεί
ακόµα περισσότερο λόγω της γειτνίασης µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία που
αποτελούν από 1/1/2007 τα δύο νέα κράτη µέλη της Ε.Ε.
και τα οποία αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της προηγηθείσας ανάλυσης για τις σταθεροποιητικές
πολιτικές, προστίθενται και οι διαρθρωτικές αδυναµίες της περιφερειακής οικονοµίας που
σχετίζονται µε τον πολύ µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και µέσου µεγέθους σε
φθίνοντες βιοµηχανικούς κλάδους και τη συρρίκνωση της µεταποιητικής βάσης της
περιφέρειας σε όρους αριθµού καταστηµάτων και απασχόλησης .
Σε ότι αφορά τον τοµέα του περιβάλλοντος τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν είχαν
αναδειχθεί στο πλαίσιο της ανάλυσης για τις επιταχυντικές, διαρθρωτικές και
σταθεροποιητικές πολιτικές σχετίζονται µε το πρόβληµα της διάχυσης της βιοµηχανίας εντός
του οικιστικού ιστού και στο γενικότερο πρόβληµα συγκρούσεων γης που εντοπίζονται στην
Περιφέρεια, σαν αποτέλεσµα της υστέρησης του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Η επίπτωση στο περιβάλλον από την κυκλοφοριακή συµφόρηση είχε αναδειχθεί και στο
πλαίσιο της ανάλυσης των διαρθρωτικών πολιτικών. Η επέκταση των οδικών αξόνων ΤΕΝ
και η προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο της
διαρθρωτικής πολιτικής. Η επέκταση των µέσων µεταφοράς σταθερής τροχιάς και προς νέες
περιοχές, εκτός του κεντρικού πυρήνα του Λεκανοπεδίου, ιδιαίτερα δε προς τις περιοχές που
παρουσιάζουν πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, όπως είναι η Ανατολική Αττική, αποτελεί
µια στρατηγική κατεύθυνση που εντάσσεται στο πλαίσιο των προληπτικών πολιτικών.
Τρίτο διακριτό πεδίο αποτελεί η ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια. Η ποιότητα ζωής
αναδεικνύεται ως αυτοτελές πεδίο κατευθύνσεων µόνο στο πλαίσιο των προληπτικών
πολιτικών και σχετίζεται µε την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στον αστικό χώρο
λόγω της µεγάλης πληθυσµιακής συγκέντρωσης. Τα προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στις
κοινωνικές υποδοµές (υγεία, πρόνοια) και επιτείνονται από τη δηµογραφική γήρανση.
Για το παραγωγικό περιβάλλον αναδεικνύονται οι ακόλουθοι τοµείς για την εστίαση των
παρεµβάσεων :
•

•
•

Η ενίσχυση των ΜΜΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους µέσω και της
δηµιουργίας δικτυώσεων, που αποτελεί το πλέον ενδεδειγµένο µέσο για την
άµβλυνση του προβλήµατος του µικρού µεγέθους και τη δηµιουργία οικονοµιών
κλίµακας,
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις,
Η µείωση της όχλησης που δηµιουργούν στο περιβάλλον αλλά και η αξιοποίηση της
«πράσινης» επιχειρηµατικότητας, και η διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των
ΜΜΕ.
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Για το περιβάλλον η έµφαση θα πρέπει να δοθεί :
•

Στη µείωση των τεχνολογικών κινδύνων, που λόγω της πληθυσµιακής πυκνότητας
της Περιφέρειας θα έχουν οδυνηρές συνέπειες.

•

Στη µείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγµα τις
πληµµύρες, όπου η Αττική εντάσσεται στις Περιφέρειες υψηλού κινδύνου.

Στη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κυκλοφοριακή συµφόρηση, µέσω της
επέκτασης του δικτύου των µέσων µαζικής µεταφοράς και προς περιοχές εκτός του κεντρικού
πυρήνα του Λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα των µέσων σταθερής τροχιάς που είναι τα πλέον
φιλικά προς το περιβάλλον, όπως είναι ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, και
•

Στη αναβάθµιση επιλεγµένων περιφερειακών οδικών αξόνων, όπως είναι οι
συνδεόµενοι µε τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, είτε οι οδικοί άξονες σε περιοχές µε
σηµαντική βιοµηχανική δραστηριότητα µε στόχο την αποσυµφόρηση τους, είτε οι
άξονες που οδηγούν σε υφιστάµενες ή και «αναδυόµενες» τουριστικές περιοχές,
συµβάλλοντας και στη βελτίωση της ελκυστικότητας τους.

Τέλος, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εκτός της αναβάθµισης των κοινωνικών
υποδοµών στους τοµείς που παρατηρούνται οι σηµαντικότερες ελλείψεις, όπως είναι η
πρωτοβάθµια υγειονοµική φροντίδα, έµφαση δίνεται και στην αύξηση των παρεχοµένων
προς τους πολίτες ψηφιακών υπηρεσιών, παρέµβαση που συµβάλλει εκτός των άλλων και
στον περιορισµό των µετακινήσεων και σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε
τη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις θα συµβάλουν στη µείωση του
ψηφιακού χάσµατος.

2.2.7 Παρεµβάσεις στην Περιφέρεια Αττικής χρηµατοδοτούµενες από άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω του Ταµείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου.
Η επίτευξη του οράµατος της Περιφέρειας αλλά και των Γενικών του στόχων του ΠΕΠ
Αττικής 2007 - 2013 συνεπικουρείται από παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από τα τοµεακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα της ∆ Προγραµµατικής περιόδου.
Τα Επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο των οποίων προβλέπονται παρεµβάσεις για
την Περιφέρεια Αττικής οµαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες που είναι τα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής και περιλαµβάνουν
παρεµβάσεις στο τοµέα της προστασίας του Περιβάλλοντος και των Μεταφορικών
Υποδοµών και στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και
περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις για τους ανθρώπινους πόρους και την βελτίωση της
διοικητικής µεταρρύθµισης.
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και ειδικότερα στο
κεφάλαιο (1.3.3.5.1) “Στρατηγική Ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφορών Αττικής”
περιγράφεται ο συνολικός σχεδιασµός για τις αστικές µεταφορές στην Περιφέρεια Αττικής.
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»
Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την
Περίοδο 2007 - 2013 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξης» είναι:
«Η Προστασία, η Αναβάθµιση και η Αειφορική ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να
αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας
ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας».
Για την Περιφέρεια Αττικής οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται µέσω των ακόλουθων
παρεµβάσεων µε χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής που εξυπηρετούν τον Γενικό
Στόχο «Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος» και τους
ακόλουθους ειδικούς στόχους
Πρόληψη – διαχείριση κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών.
•
•
•
•
•

∆ιευθέτηση λεκάνης απορροής ρέµατος Ραφήνας.
∆ιευθέτηση λεκάνης απορροής ρέµατος Ερασίνου – Κατάντη τµήµα.
∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς – από την πλατεία Ιλίου έως και την Λεωφόρο
Καραµανλή και έργων συµβολής ρέµατος Πικροδαφνέζας.
∆ιευθέτηση ρεµάτων Ποδονίφτη (και συµβαλλόντων ρεµάτων Χαλανδρίου,
Αµαρουσίου, & Γιαµπουρλά), Πικροδάφνης, Αχαρνών και Τραχώνων.
Τα ανωτέρω έργα σε συνδυασµό µε τα έργα του ΠΕΠ θα συµβάλλουν στην µείωση
του οξυµµένου κινδύνου που δηµιουργούν οι πληµµύρες στην Αττική.

∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων προστασία εδαφικών συστηµάτων και θαλάσσιου
περιβάλλοντος .
Οι παρεµβάσεις του επιχειρησιακού προγράµµατος εστιάζονται κατά προτεραιότητα στο
τοµέα της διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων απόλυτα συµπληρωµατικά και αθροιστικά
µε τις αντίστοιχες παρεµβάσεις του ΠΕΠ για την εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού
∆ιαχείρισης των απορριµµάτων, χωρίς να προκύπτει οποιοσδήποτε διαχωρισµός
επιλεξιµότητας ή είδους ή µεγέθους έργων και παρεµβάσεων ακριβώς λόγω της ταύτισης
των δράσεων µεταξύ των δύο Ταµείων του ΕΤΠΑ και του Ταµείου Συνοχής. Αυτό άλλωστε
έιναι προφανές και από τα παραδείγµατα έργων της περιόδου 2000-2006.
Για τη ∆ιαχείριση των υγρών αποβλήτων µέσω του Επιχειρησιακού προγράµµατος
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη θα καλυφθούν οι ανάγκες σε έργα αποχέτευσης ,
επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων στους οικισµούς Γ΄ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271
(Μέσω του ΠΕΠ θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες στους οικισµούς Β΄
Κατηγορίας)
Η υλοποίηση των έργων αυτών στην Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει υψηλή συνέργια και
εξυπηρετεί ταυτόχρονα το Γενικό Στόχο 3 «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία
του περιβάλλοντος» του Ε.Π. Αττικής, καθώς στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής για την αειφόρο
διαχείριση του περιβάλλοντος έµφαση θα δοθεί σε υποδοµές διαχείρισης των υγρών και
στερεών αποβλήτων για την εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε,, στη µείωση των
κινδύνων από τεχνολογικούς κινδύνους και φυσικές καταστροφές µε προτεραιότητα στην
αναβάθµιση της αντιπληµµυρικής προστασίας.
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Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», το οποίο χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, τίθεται ως κεντρικός στόχος «η αξιοποίηση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναµικού ως κινητήριας δύναµης για ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής», αποτελούµενος από δύο συνιστώσες:
α) Ποιοτική αναβάθµιση και προσαρµογή του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων.
β) Καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεµβάσεις, οι οποίες
εξειδικεύονται σε επίπεδο Περιφέρειας ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Οι
παρεµβάσεις του Προγράµµατος θα συµβάλλουν στην επίτευξη του τέταρτου Γενικού
Στόχου του ΠΕΠ « Η ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» αφού
όπως επισηµάνθηκε και στην σχετική ενότητα λόγω του µονοταµειακού χαρακτήρα οι
παρεµβάσεις του ΠΕΠ θα εστιασθούν στις υποδοµές που θα υποστηρίξουν το ανθρώπινο
κεφάλαιο µε τον κύριο όγκο των παρεµβάσεων που σχετίζονται µε την προώθηση της
απασχόλησης και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού να υλοποιούνται µέσω
του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού».

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση».
Το βασικό πλαίσιο ανάπτυξης του εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού για την παιδεία στην
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 εστιάζεται στο τετράπτυχο «Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα - Εκπαίδευση - Απασχόληση».
Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια βίου Μάθηση», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, θέτει τους στόχους του και αναπτύσσει τη στρατηγική του για την
επίτευξη των οποίων χρηµατοδοτούνται παρεµβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα, διακριτές σε
επίπεδο Περιφέρειας..
Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ για την βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης. Οι παρεµβάσεις του επιχειρησιακού
προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση», θα συµβάλλουν στην επίτευξη των
γενικών στόχων του ΠΕΠ
« Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του
περιβάλλοντος» και «Η δηµιουργία περισσότερων και καλλίτερων θέσεων εργασίας» και
ειδικότερα του ειδικού στόχου «Αναβάθµιση εκπαιδευτικών υποδοµών» του άξονα
Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», το οποίο
χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταµείο εστιάζεται στον στρατηγικό στόχο της
βελτίωσης της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανισµών , καθώς και την
προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας µέσω δράσεων εκσυγχρονισµού
του συστήµατος προυπολογισµού και δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού στόχου προγραµµατίζονται δράσεις που στοχεύουν στην
αναβάθµιση των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου
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και των δοµών της δηµόσιας διοίκησης , την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης, και την ενδυνάµωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της
δηµόσιας δράσης.
Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις παρεµβάσεις του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας 2 «Αποκατάσταση της
ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος» και ειδικότερα των δράσεων που προδιαγράφονται
στο ΠΕΠ και αφορούν την Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Τέλος και δεδοµένης της µεγάλης συγκέντρωσης δηµόσιων φορέων που παρατηρείται στην
Περιφέρεια Αττικής µιας και η Περιφέρεια αποτελεί σηµαντικό διοικητικό κέντρο της χώρας
εκτιµάται ότι οι σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις από το ως άνω Πρόγραµµα σε συνδυασµό µε τις
συµπληρωµατικές παρεµβάσεις από το ΠΕΠ θα ενισχύσουν
περισσότερο την
αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης προς του πολίτες.
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2.3.

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.

Οι Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Προγράµµατος εστιάζονται
στην αστική ανάπτυξη και αναζωογόνηση .
Αστική Ανάπτυξη και αναζωογόνηση.
Η αυξηµένη κινητικότητα κεφαλαίου και εργασίας, απόρροια της παγκοσµιοποίησης, έχει
οδηγήσει σε ένα ανταγωνισµό των πόλεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η
ποιότητα του αστικού χώρου αποτελεί µια κρίσιµη παράµετρο στη λήψη αποφάσεων για την
επιλογή του τόπου εγκατάστασης οικονοµικών δραστηριοτήτων που δεν επηρεάζονται από τη
διαθεσιµότητα πρώτων υλών ή το κόστος εργασίας αλλά και ( παράγοντας πλέον ιδιαίτερα
σηµαντικός) από τα επίπεδα φορολογίας. Η βελτίωση του αστικού χώρου επιχειρείται44 είτε
µέσω της δηµιουργίας πολιτιστικών και ψυχαγωγικών πόλων έλξης, είτε αναβάθµισης της
εικόνας της πόλης µέσω µετασχηµατισµών του αστικού τοπίου.
Στο ΕΣΠΑ45αναφέρεται χαρακτηριστικά «... Τέλος έµφαση θα δοθεί σε παρεµβάσεις που θα
στοχεύουν στο µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων
περιοχών, την εφαρµογή εκτεταµένων αναπλάσεων και την ανάδειξη και αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, π.χ. ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις που αφορούν είτε στην
αξιοποίηση µητροπολιτικών πάρκων
είτε στην αξιοποίηση ζωνών µε οµοιογενή
χαρακτηριστικά και σηµαντικές προοπτικές προσέλκυσης δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέµενης αξίας (βιοµηχανία, εµπόριο κλπ)...».
Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν πλέον να γίνουν σε συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, περιλαµβάνοντας τη δηµιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων , κτιρίων
γραφείων, κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, χώρων πρασίνου και αναψυχής. Υπάρχει µια
πληθώρα παρεµβάσεων αντίστοιχου τύπου στο σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών πόλεων
µεγάλου µεγέθους.
Η Αθήνα, λόγω της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων και της χωροθέτησης των
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, έχει τις δυνατότητες να δηµιουργήσει νέους πόλους έλξης.
Παράλληλα, υπάρχει σηµαντικός αριθµός υποβαθµισµένων περιοχών που συγκέντρωναν
κατά το παρελθόν βιοµηχανικές δραστηριότητες , που αντιµετωπίζουν σηµαντικά
προβλήµατα περιβαλλοντικής υποβάθµισης, συγκεντρώνουν υψηλή ανεργία και
παρουσιάζουν , εκτός των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού λόγω της συγκέντρωσης
ευπαθών οµάδων πληθυσµού , και «χωρικό αποκλεισµό». Για τις περιοχές αυτές αποτελεί
άµεση προτεραιότητα η περιβαλλοντική αναβάθµιση µέσω και της ενίσχυσης του αστικού
πράσινου, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού δηµόσιου χώρου µέσω πεζοδροµήσεων, η
αλλαγή χρήσεων γης, και η αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανοστασίων , ενδεχοµένως σε
συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα και την αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών
εργαλείων. Παράλληλα προτεραιότητες αποτελούν για τις περιοχές αυτές οι παρεµβάσεις
προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών αφού υπάρχει σηµαντική
συγκέντρωση ευαίσθητων για το κοινωνικό αποκλεισµό οµάδων πληθυσµού, όπως είναι οι
εθνικές µειονότητες, οι νέοι , οι µακροχρόνια άνεργοι κλπ.. Για τις παρεµβάσεις αυτές
σηµαντική θα είναι η συµβολή του ΕΚΤ.
Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή εκτεταµένων, πλην όµως
σηµειακών παρεµβάσεων για την αύξηση του αστικού πρασίνου, θα συµβάλλουν

44
45

Άσπα Γοσποδίνη-Ηλίας Μπεριάτος «Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη», Εκδόσεις Κριτική
ΕΣΠΑ, Κεφάλαιο 4.3.2, σελίδα 70
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αποφασιστικά και στην άµβλυνση του κινδύνου που δηµιουργούν οι «θερµικές νησίδες» και
γενικότερα τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης που χαρακτηρίζουν την Περιφέρεια.
Η πληθυσµιακή πυκνότητα του ∆ήµου Αθηναίων ανέρχεται σε 19.133 κατ./τ.χλµ και της
Περιφέρειας συνολικά σε 988. Παράλληλα, το ποσοστό των δηµόσιων χώρων καλύπτει µόνο
το 30% της συνολικής έκτασης. Με αυτά τα δεδοµένα ως βραχυπρόθεσµη λύση θεωρείται η
ανάπλαση του δηµόσιου χώρου, η προστασία και σύνδεση των λίγων µητροπολιτικού
χαρακτήρα πάρκων µε στόχο τη δηµιουργία διαδρόµων πρασίνου. Είναι πλέον ευρέως
αποδεκτό ότι η Αθήνα δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία των Ολυµπιακών αγώνων
για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Η ελλιπής διαθεσιµότητα πόρων δεν αποτελεί την
µόνη αιτία για την προβληµατική υφιστάµενη κατάσταση. Τα θεσµικά κενά, η επικάλυψη
αρµοδιοτήτων και η απουσία ενός συνολικού σχεδίου αποτελούν παράγοντες που επιδρούν
αρνητικά. Ο συνδυασµός µεγάλων παρεµβάσεων, όπως για παράδειγµα η µετατροπή του
πρώην αεροδροµίου Ελληνικού σε πάρκο δεν αρκούν για να µεταβάλλουν την κατάσταση,
αλλά απαιτείται και η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων σε επίπεδο γειτονιάς, ιδιαίτερα στις
πλέον υποβαθµισµένες συνοικίες του κέντρου.
.
Νησιωτικές Περιοχές.
Στο Κεφάλαιο 1 αναλύθηκε η υφιστάµενη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των νησιωτικών
περιοχών της Περιφέρειας. Για τις περιοχές αυτές έµφαση θα δοθεί στην προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού τους περιβάλλοντος. Τα νησιά της Περιφέρειας αντιµετωπίζουν
λιγότερα προβλήµατα αποµόνωσης σε σχέση µε τα νησιά του Αιγαίου αλλά και διαφορετικό
επίπεδο ανάπτυξης. Το πλέον αποµακρυσµένο νησί που είναι τα Κύθηρα αποτελούσε, όπως
και ο Πόρος, περιοχή εφαρµογής Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης του Αγροτικού
Χώρου (ΟΠΑΑΧ) µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου» 2007-2013. Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κοντά
στην Αθήνα όπου δηµιουργήθηκε τις περασµένες 10ετίες ένα σηµαντικό τουριστικό άλµα,
στηριζόµενο κυρίως σε εισερχόµενες τουριστικές ροές από το εξωτερικό. Η περιορισµένη
δυνατότητα πολεοδοµικής ανάπτυξης και η έλλειψη επενδυτικού κλίµατος, οδήγησε σε
σταδιακή αποµείωση του ποιοτικού τουρισµού, µε συνέπεια την µεταστροφή της ανάπτυξης
σε εσωτερικό τουρισµό σαββατοκύριακού και την απώλεια της διεθνούς αναγνωρισιµότητας.
Σε ορισµένα επίσης νησιά η ύπαρξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς τοµέα δοκιµάζεται από το
µέγεθος, το είδος και τη µέθοδο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως διέξοδος από την
υπανάπτυξη των νησιών θεωρείται ενδεικτικά η ολοκλήρωση υποδοµών προσπελασιµότητας
και περιβαλλοντικής προστασίας, η ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, η
αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών µέσω της προσέλκυσης νέων επιχειρηµατικών
ιδεών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής έτσι ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους ως
προορισµών αναψυχής και πολιτισµού, η υποστήριξη δικτυώσεων για την ανταλλαγή
εµπειριών και την επίτευξη συγκεκριµένων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και,
συνακόλουθα, η προσέλκυση επενδύσεων και η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
∆εν είναι ακόµα γνωστό αν θα εξακολουθήσουν και τη νέα προγραµµατική περίοδο να
αποτελούν περιοχή εφαρµογής των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 και συνακόλουθα δεν είναι λεπτοµερώς
γνωστό το είδος των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν µε χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ
Επίσης , µέσω των κριτηρίων διαχωρισµού τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3 (παρ.3.7)
διασφαλίζεται η µη χρηµατοδότηση παρόµοιων τύπων δράσεων από τα δύο ταµεία Η
αναπτυξιακή στρατηγική για τα νησιά της Περιφέρειας εστιάζεται :
•

Στην περιβαλλοντική µέριµνα για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και
δοµηµένου περιβάλλοντος, µε παρεµβάσεις για τη διαχείριση λυµάτων, απορριµµάτων
και προστασίας και χρηστής διαχείρισης υδάτων, ακτών και φυσικών πόρων.
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•

Στην αξιοποίηση του γεγονότος ότι σε ευρύτερο πλαίσιο, ο νησιωτικός χώρος αποτελεί
κατεξοχήν έδαφος για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπου θα
υπάρξουν εφαρµογές σε πολλούς τοµείς όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές, η παιδεία, η
διοίκηση και η υγεία. Οι παρεµβάσεις για τις νησιωτικές περιοχές θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο εφαρµογής των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος.

Ορεινές περιοχές.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ορεινοί όγκοι της Αττικής σχετίζονται µε τις δασικές
πυρκαγιές και την αυθαίρετη δόµηση. Για µεν τους κινδύνους από τις πυρκαγιές και την
ανάγκη προληπτικών µέτρων αλλά και αποκατάστασης (αναδασώσεις) σχετικές δράσεις θα
αναληφθούν από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Το πρόβληµα της
αυθαίρετης δόµησης αντιµετωπίζεται µέσω θεσµικών ρυθµίσεων και δεν εµπίπτει στο πεδίο
επιλεξιµότητας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων . Μέσω του ΠΕΠ Αττικής θα ενισχυθούν
δράσεις που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό κατάσβεσης των πυρκαγιών , την προώθηση της
βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών Natura
2000). Επίσης , µέσω των κριτηρίων διαχωρισµού τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3
(παρ. 3.7) διασφαλίζεται η µη χρηµατοδότηση παρόµοιων τύπων δράσεων από τα δύο ταµεία.

Αγροτικές περιοχές.
Οι εναποµείνασες αγροτικές περιοχές στην Περιφέρεια αντιµετωπίζουν αυξηµένα
προβλήµατα από την άναρχη αστική επέκταση είτε για πρώτη κατοικία είτε για παραθερισµό.
Τα προβλήµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι αγροτικές περιοχές, που κατ’ ουσία
αποτελούν την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου, σχετίζονται :
•

µε τη µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής
δραστηριότητας που αποτυπώνεται στην διαχείριση των υδάτων για άρδευση, την
µόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων
και λιπασµάτων

•

την αλλαγή χρήσεων γής.

•

τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής και των
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.

Για τα προβλήµατα αυτά µε δεδοµένο τον µονοταµειακό χαρακτήρα του ΠΕΠ, δεν µπορούν
να υλοποιηθούν παρεµβάσεις, αφού δεν εµπίπτουν στο πεδίο επιλεξιµότητας του ΕΤΠΑ.
Οι αναγκαίες παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007 - 2013 (ΠΑΑ) και συγκεκριµένα για τα θέµατα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική
διάσταση της άσκησης της γεωργίας και την αναγκαιότητα διατήρησης της γεωργικής γης
µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου», όπου
παρέχονται στρεµµατικές ενισχύσεις για την υιοθέτηση γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων
όπως η βιολογική γεωργία, η αγρανάπαυση, η διατήρηση του αγροτικού τοπίου.
Οι αναγκαίες παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
τοµέα σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και των επιχειρήσεων πρώτης
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων θα υλοποιηθούν µέσω του Άξονα
Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας» .
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Κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο δύο από τις πλέον υστερούσες αναπτυξιακά περιοχές
της Περιφέρειας και συγκεκριµένα η Επαρχία Τροιζηνίας και τα Κύθηρα αποτελούσαν
περιοχές εφαρµογής Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου
(ΟΠΑΑΧ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000 – 2006. Εάν και τη νέα προγραµµατική περίοδο τα Κύθηρα και η Τροιζηνία
αποτελέσουν περιοχές εφαρµογής ΟΠΑΑΧ θα ισχύσουν τα κριτήρια διαχωρισµού των
πράξεων που παρατίθενται στην παράγραφο 3.7 του Κεφαλαίου 3. Επίσης , µέσω των
κριτηρίων διαχωρισµού τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3 (παρ. 3.7) διασφαλίζεται η µη
χρηµατοδότηση παρόµοιων τύπων δράσεων από τα δύο ταµεία
Επίσης η Περιφέρεια Αττικής είναι επιλέξιµη Περιφέρεια στο πλαίσιο της διακρατικής και
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Οι δράσεις που προγραµµατίζονται από το ΠΕΠ Αττικής
είναι σε συµπληρωµατικότητα µε αυτά των προγραµµάτων της Εδαφικής Συνεργασίας
(Στόχος 3)
Περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία.
Στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχουν περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, µε βάση τα
αναφερόµενα στον Κανονισµό Ε.Ε 1198/2006, άρθρο 43 . Τα κλαδικά θέµατα του τοµέα
αλιείας θα αντιµετωπισθούν µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιεία 2007 – 2013.
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. Οι πόλοι ανάπτυξης στη στρατηγική του ΕΣΠΑ και των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την περίοδο 2007-2013.
Η 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 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 κέντρα46 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,
46
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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καινοτοµίας, και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρµογής
της Στρατηγικής της Λισαβόνας .
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).
∆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
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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 «Πεδίο Εφαρµογής» του 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 χώρας. 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.
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2.4 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.
Με βάση της επιλεχθέντες γενικούς- στόχους του Προγράµµατος της τις θεµατικές και
χωρικές προτεραιότητες αλλά και το περιεχόµενο – προτηςεις της Εx-ante αξιολόγησης
καθτηςκαι της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαµορφώνονται οι
Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος. που είναι :
Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας –ενέργειας.
Στον Άξονα περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση /επέκταση
των υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας. Ο Άξονας Προτεραιότητας
συµβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου του Προγράµµατος
«Βελτίωση
ττηςελκυστικότητας της Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο» και του Γενικού
Στόχου «Βελτίωσητηςς ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος».
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής.
Στον Άξονα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή
και µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την
ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών για τη συµφιλίωση οικογενειακής
ζωής και εργασίας, την ενίσχυση των υποδοµών υγείας µε έµφαση στην πρωτοβάθµια
υγειονοµική φροντίδα, την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές
υποδοµές του συνόλου των βαθµίδων της εκπαίδευσης συµπεριλαµβανόµενης και της
προσχολικής αγωγής, την παροχή ψηφιακών εφαρµογών και υπηρεσιών προς τους πολίτες
και τέλος την ανάδειξη και προστασία των µνηµείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του
πολιτισµού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονοµία. Ο Άξονας Προτεραιότητας
εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και
της προστασίας του περιβάλλοντος» και «∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες και
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και
της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Στον Άξονα περιλαµβάνεται το σύνολο των παρεµβάσεων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς της
οικονοµίας µε έµφαση στην µεταποίηση και τις συνοδευτικές προς αυτήν υπηρεσίες, τον
τουρισµό, καθώς και τις ΤΠΕ, στην ενίσχυση τη Ε&ΤΑ και της διάχυσης των
αποτελεσµάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτοµίας, την
ταχύτερη και ουσιαστική διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, την αναβάθµιση και τον
εµπλουτισµό των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών, την ενίσχυση και ενδυνάµωση του
θεσµικού περιβάλλοντος , και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεωντης των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του
Προγράµµατος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότηταης οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.».
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών .
Στον Άξονα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων αστικής
αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου, την
εφαρµογή εκτεταµένων αναπλάσεων, την περιβαλλοντική αναβάθµιση, µέσω και της
ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού δηµόσιου χώρου,
την αλλαγή χρήσεων γης και την αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων ή
εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε πιθανές δράσεις οικονοµικών ενισχύσεων προς
επιχειρήσεις για την αναθέρµανση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο την αποφυγή
εµφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισµού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων
πληθυσµιακών οµάδων για «κοινωνικό αποκλεισµό». Οι παρεµβάσεις του Άξονα θα
υλοποιηθούν και µέσω της εφαρµογής Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης
(Π.Κ.Σ.Α.), τα οποία βασίζονται στις προτάσεις των τοπικών αρχών (Φορείς Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθµού) οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων. Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας
αυτής (Π.Κ.Σ.Α.) θα υλοποιηθούν µέσω «συνολικής επιχορήγησης» (global grant), ενώ θα
εξετασθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών χρηµατοδότησης.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του
Προγράµµατος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.»και τον
γενικό στόχο «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας».

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής.
Στον Άξονα περιλαµβάνονται δράσεις για την εφαρµογή ,παρακολούθηση, αξιολόγηση και
δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αφορά
την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής του Προγράµµατος και καλύπτει την εκπόνηση των
αναγκαίων µελετών, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών , την αξιολόγηση και τους
ελέγχους καθώς και την απαραίτητη ενηµέρωση και δηµοσιότητα του Προγράµµµατος
Για τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις
των ex - ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης.
Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνεται διαγραµµατικά η στρατηγική του Προγράµµατος
και η αλληλουχία µεταξύ των επιπέδων της στοχοθέτησης.
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Αντιστοίχιση Στρατηγικής – Στόχων του Ε.Π. Αττικής 2007 – 2013.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η βελτίωση της
ελκυστικότητας της
Περιφέρειας σαν
∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό
Κέντρο

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

ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδοµών
προσπελασιµότητας –
ενέργειας

ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη και
βελτίωση της ποιότητα ζωής.

•

•

•
•
•

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 1:
Ανάπτυξη,
αναβάθµιση
και
επέκταση
αστικών
µεταφορών
Επέκταση
ολοκλήρωση
∆ιευρωπαϊκών
δικτύων στους τοµείς
των µεταφορών και
της ενέργειας.
Ολοκλήρωση και
εκσυγχρονισµός του
ηλεκτρικού δικτύου.
Ανάπτυξη
των
συνδυασµένων
µεταφορών.
Επέκταση
περιφερειακών
οδικών αξόνων.

•
•
•
•

•
•
•
•

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 2:
∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων,
προστασία εδαφικών συστηµάτων
και θαλάσσιου περιβάλλοντος
Προώθηση βιοποικιλότητας και
φυσικής προστασίας .
Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων,
φυσικών και τεχνολογικών .
Ανάπτυξη-αναβάθµιση
υποδοµών υγείας, µε έµφαση στην
ενίσχυση
του
δικτύου
πρωτοβάθµιας
υγειονοµικής
φροντίδας .
Ανάπτυξη-αναβάθµιση
κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση
στις υποδοµές φροντίδας παιδιών
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών
προς τους πολίτες
Ενίσχυση των πολιτιστικώντουριστικών υποδοµών .
Αναβάθµιση
εκπαιδευτικών
υποδοµών.

Η βελτίωση της
ποιότητας ζωής
και η προστασία
του
περιβάλλοντος

Η δηµιουργία
περισσότερων
και
καλύτερων
θέσεων
εργασίας

ΑΠ 3: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας
και της ψηφιακής σύγκλισης.

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση
αστικών περιοχών.

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 3:
Προώθηση
χρήσης
ΤΠΕ
σε
επιχειρήσεις της Περιφέρειας &
ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ
Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα
προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και
στην
υποβοήθηση
µεταφοράς
τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και
ειδικότερα τις ΜΜΕ
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του
συνδέονται άµεσα µε έρευνα &
καινοτοµία
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ και προώθηση των
δικτυώσεων
Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ
σε σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα και
εργαλεία
Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας
και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και
ενίσχυση
της
πράσινης
επιχειρηµατικότητας
Αναβάθµιση
των
παρεχόµενων
τουριστικών υπηρεσιών .
Προώθηση των ΑΠΕ

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 4:
•
Πολεοδοµική
και
κοινωνικοοικονοµ
ική
αναζωογόνηση
αστικών
περιοχών
µε
έµφαση
στην
ενίσχυση
του
αστικού πρασίνου
και
ανάπτυξη
πολιτιστικών,
τουριστικών και
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.

•
•

•
•
•
•

•
•
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2.5 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013 ΜΕ ΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η συνέπεια της στρατηγικής του Ε.Π Αττικής 2007 -2013 µε τους Γενικούς Στόχους του
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 εξετάζεται µε βάση το βαθµό εξυπηρέτησης των Γενικών Στόχων του
ΕΣΠΑ από τους Γενικούς Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος,.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ (κάθετες στήλες)
και οι Γενικοί Στόχοι του Ε.Π Αττικής 2007 –2013 (οριζόντιες στήλες).
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Πίνακας 2.1: Συνάφεια Γενικών Στόχων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε τους Γενικούς Στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
ΓΕΝΙΚΟΙ
Α/Α
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΣΤΟΧΟΙ

Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής σαν ∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό Κέντρο

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της
Βελτίωση της ποιότητας
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της
ζωής και της προστασίας
έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των
του περιβάλλοντος
νέων τεχνολογιών πληροφόρησης

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

4

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

•
•

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και µετάβασης στην

5

∆ηµιουργία περισσότερων
και καλύτερων θέσεων
εργασίας

•

οικονοµία της γνώσης.
6

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

7

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων

8

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

9

Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης
και αποκλεισµού.

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).

12

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

13

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών
του συστήµατος µεταφορών της χώρας.

•

14

Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία

•

15

Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος

16

Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής

•

17

Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.

•

•

•
(•)

•

•

•

•

•

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

•

(•)

Ανάπτυξη της υπαίθρου
∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργια, (•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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Ο πρώτος Γενικός Στόχος του Ε.Π Αττικής 2007 -2013 «Βελτίωση της Ελκυστικότητας της
Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο» εξυπηρετεί έµµεσα τον πρώτο Γενικό Στόχο
του ΕΣΠΑ «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ΞΑΕ» και το δεύτερο Γενικό
Στόχο «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» και άµεσα
τους ΓΣ 13 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» και Γ.Σ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία».
Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του Ε.Π Αττικής «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας
και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης»
έχει άµεση συµβολή στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ :
• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,
• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,
• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»,
• ΓΣ 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»
• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης».
Ο τρίτος Γενικός Στόχος του Ε.Π. Αττικής «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
προστασίας του περιβάλλοντος» έχει άµεση συµβολή µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ :
• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης»,
• ΓΣ 10 του ΕΣΠΑ «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου
συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες
στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και
φροντίδας»
• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος»
• ΓΣ16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής,
• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας»,
• και τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη»
Ο τέταρτος Γενικός Στόχος του Ε.Π. Αττικής «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων εργασίας » έχει άµεση συµβολή µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ :
• ΓΣ 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος»,
• ΓΣ 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.»,
• ΓΣ 10 «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας,
που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα
εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», και
• ΓΣ 11 Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).
και έµµεση συµβολή µε το ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και
των επιχειρήσεων» καθώς και µε τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη».
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Στον Πίνακα που ακολουθεί εξετάζεται η συµβολή των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ
Αττικής στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 2.2: Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε τους Γενικούς Στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π .ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 - 2013
ΓΕΝΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠ 3: Ενίσχυση της
Α/Α ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδοµών ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητας, της
ΑΠ 4: Αναζωογόνηση αστικών
προσπελασιµότητας 2007-2013
βελτίωση της ποιότητας ζωής
καινοτοµίας και της
περιοχών
ενέργειας
ψηφιακής σύγκλισης
1
2
3

Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της
παραγωγικότητας
Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

(•)
(•)
(•)

•

(•)

•

(•)

•

(•)

Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
4

5

ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος

•

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της
καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα
αναδιάρθρωσης της 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 κοινωνικής και οικονοµικής

•

•

δραστηριοποίησης.
7
8

Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των

(•)

επιχειρήσεων
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η

9

10

11

διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά
εργασίας και η πρόληψη των φαινοµένων περιθωριοποίησης
και αποκλεισµού.
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
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).
12

Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η

(•)
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αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης.
13

14

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και
των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της
χώρας.
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την
αειφορία

•

•

(•)

15

Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος

•

16

Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής

•

17

Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.

•

(•)

(•)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

•

•

Ανάπτυξη της υπαίθρου
∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία

•

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια

(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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Μέσω των παρεµβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π Αττικής 2007 -2013
εξυπηρετούνται άµεσα και έµµεσα ως ακολούθως οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ :
Ο Α.Π 1: «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας» του ΠΕΠ Αττικής 2007 2013 εξυπηρετεί άµεσα την επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:
• ΓΣ 13 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας»,
• ΓΣ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία» ,
• και τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» .
και έµµεσα τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ:
ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», και
ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»
Ο ΑΠ 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» συµβάλει άµεσα στην
επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:
• ΓΣ 4 « Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος»,
• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» στο σκέλος της εξυπηρέτησης των
πολιτών
• ΓΣ 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης»
• ΓΣ 10 «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας,
που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα
εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας»
• ΓΣ 11 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή
• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος»,
• ΓΣ 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» και
• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας».
Έµµεσα εξυπηρετεί τον ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας».
Ο ΑΠ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης» εξυπηρετεί
άµεσα την επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:
• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,
• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,
• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»,
• ΓΣ 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»,
• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης».
και έµµεσα τους :
• ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων»
• ΓΣ 12 : «Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης»
• ΓΣ14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία»
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Τέλος, ο ΑΠ 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» εξυπηρετεί άµεσα τη χωρική
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» και έµµεσα τους Γενικούς Στόχους :
• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,
• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,
• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»,
• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος»,
• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας».
Επίσης στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται η ποσοτική συσχέτιση της ∆.∆. του
προγράµµατος όπως αυτή κατανέµεται στις θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες του
ΕΣΠΑ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ∆.∆ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΕΣΠΑ 2007-2013.

4,6%

10,1%

26,2%

54,2%
0,1% 4,8%

Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
Κοινωνία της γνώσης & καινοτοµία
Απασχόληση & κοινωνική συνοχή
Θεσµικό περιβάλλον
Ελκυστικότητα της Ελλάδας & των Περιφερειών ως τόπο επενδύσεων, εργασίας & διαβίωσης
Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής
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2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ .
2.6.1 Συνέπεια της στρατηγικής του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε τις Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική της συνοχής 2007 – 2013.
Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν στα
κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, υπογραµµίζουν την ανάγκη
ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και περιφερειακών
προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την οικειοποίηση της πολιτικής
συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
εµπλεκόµενους παράγοντες.
∆ιαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους: I - Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος
επενδύσεων και εργασίας, II - Γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη, III -Περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές δίνουν επίσης ιδιαίτερη έµφαση στην
εδαφική συνοχή και συνεργασία. Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των πόλεων στην ανάπτυξη και την
απασχόληση, στηρίζουν την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και προωθούν τη
διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία.
Η συνέπεια της στρατηγικής του Ε.Π Αττικής 2007 -2013 µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές της ΕΕ για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) εξετάζεται µε βάση το βαθµό εξυπηρέτησης των
Κατευθυντηρίων Γραµµών από τους Γενικούς Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας του
Προγράµµατος,.
Η αποτύπωση της συνάφειας της Στρατηγικής του Ε.Π Αττικής 2007 – 2013 µε τις Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής σε σχέση µε τους Γενικούς Στόχους του
Προγράµµατος εξετάζεται µε τη µήτρα συνάφειας που παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 2.3: Συνάφεια των Γενικών Στόχων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013
µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ TOY Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Βελτίωση της
ελκυστικότητας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της
Βελτίωση της
∆ηµιουργία
της Περιφέρειας
Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Συνοχή 2007καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, ποιότητας ζωής και περισσότερων και
Αττικής σαν
2013 από το ΕΠ Αττικής
της έρευνας και τεχνολογίας και της
της προστασίας καλύτερων θέσεων
∆ιεθνές
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων
του περιβάλλοντος
εργασίας.
Επιχειρηµατικό
τεχνολογιών πληροφόρησης
Κέντρο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση
1.1.1 Επέκταση
µεταφορών

και

βελτίωση

των

υποδοµών

•

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην

(•)

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη
1.1.3 Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας

•

•

(•)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των
επενδύσεων στην ΕΤΑ

•

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της

•

επιχειρηµατικότητας
1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για

•

όλους

•

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηµατοδότηση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων
ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισµός
των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας
1.3.2.

Βελτίωση

της

προσαρµοστικότητας

των

εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της
ευελιξίας της αγοράς εργασίας
1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και

(•)

(•)

•

(•)

•

των δεξιοτήτων
1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες
1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων
Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
2.1. Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση

•

•

2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση
των αγροτικών περιοχών , των περιοχών αλιείας και
των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα
2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική
συνεργασία

•

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια

(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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Όπως συνάγεται, ο πρώτος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνέργια µε την
Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για
επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των
υποδοµών µεταφορών» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης
παραδοσιακών πηγών ενέργειας» καθώς και µε την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής»
και συγκεκριµένα µε την 2.1. «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση».
Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας
µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και
της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» εκτιµάται ότι παρουσιάζει
έµµεση συµβολή µε την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση
των συνεργείων ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.1.3
«Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας»
Άµεση και σηµαντική συµβολή παρουσιάζει ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ µε την
Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και
ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ»,
1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» 1.2.3. «Προώθηση της
Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους» .
Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ παρουσιάζει έµµεση συνάφεια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή
«Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων».
Ο τρίτος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του
περιβάλλοντος» έχει άµεση και σηµαντική συνάφεια µε :
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη»
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την
ανάπτυξη» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
για όλους».
• Την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την 2.1. «Η
συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση».
Έµµεση συµβολή παρουσιάζει ο τρίτος Γενικός στόχος του ΠΕΠ Αττικής µε την κατευθυντήρια
γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.3.3.
«Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των
δεξιοτήτων» και 1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων».
Τέλος, ο τέταρτος Γενικός Στόχος του Ε.Π. Αττικής «Η ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων
θέσεων εργασίας» εκτιµάται ότι έχει άµεση και σηµαντική συνέργια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή
«Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση των
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» και
1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων».
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτιµώµενη συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του
Προγράµµατος µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής.
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Πίνακας 2.4: Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. Αττικής 2007-2013
µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ).
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ TOY Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Εξυπηρέτηση
των
Κοινοτικών
Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών
για τη Συνοχή 2007-2013 από το Ε.Π.
Αττικής

ΑΠ 1: Ενίσχυση
υποδοµών
προσπελασιµότητας ενέργειας

ΑΠ 3: Ενίσχυση της
ΑΠ 2: Αειφόρος
ανταγωνιστικότητας,
ΑΠ 4: Αναζωογόνηση
ανάπτυξη και βελτίωση της καινοτοµίας και
αστικών περιοχών
της ποιότητας ζωής
της ψηφιακής
σύγκλισης

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

•

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην
προστασία
ανάπτυξη
1.1.3

του

περιβάλλοντος

Αντιµετώπιση

εντατικής

του

χρησιµοποίησης

και

την

θέµατος

της

παραδοσιακών

•

•

(•)

(•)

(•)

πηγών ενέργειας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη.
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης

•

των επενδύσεων στην ΕΤΑ
1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και
προώθηση της επιχειρηµατικότητας
1.2.3.

Προώθηση

της

Κοινωνίας

•

της

•

Πληροφορίας για όλους
1.2.4.

Βελτίωση

της

πρόσβασης

•

στην

χρηµατοδότηση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
1.3.1
Προσέλκυση
και
διατήρηση
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά
εργασίας

και

εκσυγχρονισµός

των

συστηµάτων κοινωνικής προστασίας
1.3.2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και
αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας
1.3.3.

Αύξηση

των

επενδύσεων

στο

ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της

(•)

(•)

εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες
1.3.5.

Προστασία

της

υγείας

των

•

εργαζοµένων

Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
2.1. Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη
και στην απασχόληση
2.2.

Υποστήριξη

για

την

(•)

(•)

•

οικονοµική

διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών ,
των περιοχών αλιείας και των περιοχών µε
φυσικά µειονεκτήµατα
2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή,
∆ιεθνική συνεργασία

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια
(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω Πίνακα, ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας ενέργειας» εκτιµάται ότι παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνέργια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή
«Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»
και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών» και 1.1.3
«Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» και
έµµεση µε την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 2.1.
«Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση».
Ο ΑΠ 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» έχει άµεση και σηµαντική συνέργια
µε :
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη»
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την
ανάπτυξη» και ειδικότερα µε την 1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για
όλους».
Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος έχει έµµεση συνάφεια µε την Κατευθυντήρια
Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση
των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων»
και 1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων». Έχει, επίσης, έµµεση συνάφεια µε την
«Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 2.1. «Η συµβολή
των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση».
Ο ΑΠ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης» εκτιµάται ότι έχει έµµεση
συνέργια µε :
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των
συνεργείων ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.1.3
«Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας».
• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και ειδικότερα
µε την ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης
της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων».
Άµεση και σηµαντική συνέργεια ο ΑΠ 3 έχει µε την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των
γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση
και βελτίωση της στοχοθέτησης 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».
Τέλος, ο ΑΠ 4: «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνέργια µε
την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την 2.1. «Η συµβολή των
πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» και έµµεση συνέργια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή
«Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση»
και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη».

127

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

2.7
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΜΕ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Η εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και τις «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση» (ΟΚΓΑΑ) γίνεται µε τη χρήση µητρών συνάφειας, µε µεγαλύτερη
ανάλυση σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και συνοπτικότερα σε επίπεδο Γενικών Στόχων του
Προγράµµατος.
2.7.1 Η συνέπεια της στρατηγικής του Ε.Π Αττικής 2007 -2013 µε το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008.
Η εξέταση της συνέπειας της στρατηγικής του Προγράµµατος µε το ΕΠΜ γίνεται µε τη χρήση µήτρας
συνάφειας των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος µε τις προτεραιότητες του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Επιλέχθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητες για την σε βάθος εξέταση και όχι οι Γενικοί Στόχοι γιατί σε
επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας αποτυπώνονται τα µέτρα πολιτικής. Για λόγους πληρότητας του
κειµένου εξετάζεται συνοπτικά η συνάφεια και των Γενικών Στόχων του Ε.Π Αττικής µε το ΕΠΜ.
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων αποτελεί το κείµενο αναφοράς της χώρας για την
εξυπηρέτηση των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων καλύπτει τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του ΠΕΠ (2007 και
2008) και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των δηµοσίων
οικονοµικών, των διαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) αλλαγών και στην απασχόληση, θέτοντας 4
βασικές προτεραιότητες (αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης).
Σε επίπεδο Γενικών Στόχων του Ε.Π Αττικής 2007 -2013 παρατηρούνται τα ακόλουθα :
Η δεύτερη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.» παρουσιάζει άµεση συνέργια µε το δεύτερο Γενικό Στόχο
του ΠΕΠ «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και της διάδοσης και της αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης». Η προτεραιότητα αυτή του ΕΠΜ εξυπηρετείται έµµεσα από τους
Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του
περιβάλλοντος» και «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας».
Η τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του
ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής
θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» εξυπηρετείται και έχει άµεση συνέργια µε τρεις
Γενικούς Στόχους του Ε.Π Αττικής 2007 – 2013 και συγκεκριµένα µε :
• Τον πρώτο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν
∆ιεθνές επιχειρηµατικό κέντρο»,
• Το δεύτερο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και της διάδοσης και της
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής», και
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•

Τον τέταρτο Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας».

Η τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ εξυπηρετείται έµµεσα από τον τρίτο Γενικό Στόχο του ΠΕΠ
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος».
Η τέταρτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν το κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» εξυπηρετείται
έµµεσα από τους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας
µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και της διάδοσης και της
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» και «∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες
και περισσότερες θέσεις εργασίας».
Στην κατηγορία της έµµεσης συνάφειας και µε τους τέσσερις Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος
εµπίπτει η πρώτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και
εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών».
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνέργια των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος µε το
ΕΠΜ.
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Πίνακας 2.5: Συνάφεια των Γενικών Στόχων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Βελτίωση της
Εξυπηρέτηση
του
Εθνικού
ελκυστικότητας της
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων από το
Περιφέρειας Αττικής
Ε.Π. Αττικής
σαν ∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό
Κέντρο

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας µέσω της

Βελτίωση της

∆ηµιουργία

ποιότητας ζωής και

περισσότερων και

της προστασίας του
περιβάλλοντος

καλύτερων θέσεων
εργασίας.

(•)

(•)

(•)

•

(•)

(•)

•

(•)

•

ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας
και τεχνολογίας και της διάδοσης και
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών
πληροφόρησης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008
Αποκατάσταση
ισορροπίας

της

και

δηµοσιονοµικής
εξασφάλιση

της

µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων
οικονοµικών.

(•)

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από
την

αντιµετώπιση

των

διαρθρωτικών

προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών,
τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και
την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
Βελτίωση

του

περιβάλλοντος,

επιχειρηµατικού
ενίσχυση

του

ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών,
αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση
της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως

•

πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων
µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αύξηση της απασχόλησης,

µείωση της

ανεργίας, καθώς και αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης
και

κατάρτισης

µε

µια

σειρά

από

(•)

(•)

στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν
παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού
αποκλεισµού.

•

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια

(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας παρατηρούνται τα ακόλουθα :
Το ΕΠΜ περιλαµβάνει µια σειρά θεσµικών µεταρρυθµίσεων αλλά και παρεµβάσεων που εµπίπτουν
άµεσα ή έµµεσα στις θεµατικές προτεραιότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στην κατηγορία της
έµµεσης συνάφειας εµπίπτει η πρώτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών».
Άµεση συµβολή στην επίτευξη της δεύτερης προτεραιότητας του ΕΠΜ «Αύξηση της
παραγωγικότητας µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των
αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνία της γνώσης» έχει ο Άξονας
Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής
130

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

σύγκλισης», αφού στον Άξονα αυτό περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων για την ενίσχυση της
Ε&Τ, την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις,, την ενίσχυση της καινοτοµίας κλπ. Η επίτευξη
του ποσοτικοποιηµένου Στόχου του ΕΠΜ (αύξηση δαπανών για την έρευνα από το 0,65% του ΑΕΠ
στο 1,5% ως το 2010) θα προέλθει σε µεγάλο βαθµό και από τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν
από το ΠΕΠ Αττικής. Έµµεση είναι η συµβολή του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη
και βελτίωση της ποιότητας ζωής», αφού σε αυτόν περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις στον τοµέα των
υποδοµών ψηφιακής σύγκλισης για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της δηµόσιας
διοίκησης και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης καθώς και οι παρεµβάσεις για την
αναβάθµιση/βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης της Περιφέρειας.
Άµεση συµβολή στην τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» παρουσιάζουν δύο Άξονες
Προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής και συγκεκριµένα ο Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδοµών
προσπελασιµότητας - ενέργειας» και ο Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας,
της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης».
Οι παρεµβάσεις για την ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών αλλά και η βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου του
ΕΠΜ για την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου επενδύσεων. Οι παρεµβάσεις
για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των κλάδων όπου παρουσιάζει η
Περιφέρεια δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, όπως είναι ο Τουρισµός, που περιλαµβάνονται στον
τρίτο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ Αττικής, ουσιαστικά εξειδικεύουν στο ΠΕΠ το πλαίσιο των
παρεµβάσεων που περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο του ΕΠΜ «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις Αγορές
προϊόντων» και συγκεκριµένα στις υποενότητες που αναφέρονται στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
(3.1.1), την Βιοµηχανία (3.1.2) και τον Τουρισµό (3.13).
Έµµεση συµβολή στην τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ παρουσιάζει ο τέταρτος Άξονας
Προτεραιότητας του ΠΕΠ «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών». Η συµβολή προέρχεται από την
κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την προώθηση δράσεων αστικών αναπλάσεων µεγάλης
κλίµακας αφ ενός και αφετέρου από τη διαµόρφωση νέων χώρων στην Περιφέρεια για την υποδοχή
επιχειρήσεων σε επιλεγµένους τοµείς και κλάδους. Έµµεση συνάφεια µε την τρίτη προτεραιότητα του
ΕΠΜ παρουσιάζει και ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του ΠΕΠ «Αειφόρος ανάπτυξη και
βελτίωση της ποιότητας ζωής» , που περιλαµβάνει το σύνολο των παρεµβάσεων του Προγράµµατος
στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες επιδρούν έµµεσα στη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Στην τέταρτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µία σειρά από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» άµεσα
συµβάλει ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» µέσω
των παρεµβάσεων για την αναβάθµιση/βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης της Περιφέρειας.
Έµµεση είναι η συµβολή του πρώτου και του τέταρτου Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ στην
εξυπηρέτηση της τέταρτης προτεραιότητας του ΕΠΜ.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του
Πογράµµατος µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
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Πίνακας 2.6: Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ)
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
Εξυπηρέτηση
του
Εθνικού
Προγράµµατος
Μεταρρυθµίσεων από το Ε.Π Αττικής

ΑΠ 1: Ενίσχυση των

ΑΠ 2: Αειφόρος

ΑΠ 3: Ενίσχυση της

υποδοµών

ανάπτυξη και

ανταγωνιστικότητας, της

προσπελασιµότητας –
ενέργειας

βελτίωση της
ποιότητας ζωής

καινοτοµίας και της
ψηφιακής σύγκλισης

ΑΠ 4:
Αναζωογόνηση
αστικών περιοχών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008
Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και
εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των

(•)

(•)

(•)

(•)

•

•

(•)

•

(•)

•

(•)

δηµόσιων οικονοµικών.
Αύξηση

της

παραγωγικότητας,

µέσα

από

την

αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση
του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της
εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε
προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

(•)

Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς
και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια σειρά από

(•)

στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.

•

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια

(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

2.7.2Συνεκτικότητα του Προγράµµατος µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)
αποτελούνται από δυο διακριτά µέρη που είναι :
• Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών 47
• Κατευθυντήριες Γραµµές των Πολιτικών Απασχόλησης των Κρατών Μελών 48
Οι ΟΚΓ διαρθρώνονται σε τρία τµήµατα. Το Α τµήµα αναφέρεται στις µακροοικονοµικές πολιτικές,
(Κατευθυντήριες γραµµές (ΟΚΓ) 1-7), το δεύτερο τµήµα στις µικροοικονοµικές πολιτικές (ΟΚΓ 816), ενώ το τρίτο τµήµα (ΟΚΓ 17-24) στις πολιτικές απασχόλησης.

47

Σύσταση του Συµβουλίου της 12/7/205 σχετικά µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές
πολιτικές των κρατών µελών και της κοινότητας (2005-208) (2005/601/ EK) L 205/28
48
Απόφαση του Συµβουλίου της 12/7/2005 για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών
(2005/600/ΕΚ) L 205/21
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Οι ΟΚΓ που αφορούν το µακροοικονοµικό περιβάλλον εξυπηρετούνται από το Εθνικό Πρόγραµµα
Μεταρρυθµίσεων και δεν σχετίζονται µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και κατά
συνέπεια και του ΠΕΠ Αττικής.
Οι Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες γραµµές ΟΚΓ (7-16) επικεντρώνονται σε µέτρα και πολιτικές
που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας σαν παράγοντες ανάπτυξης και να
καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας. Η πλειονότητα των
προτεινοµένων µέτρων εµπίπτει στα πεδία παρέµβασης του ΕΤΠΑ, ενώ η στοχοθέτηση τους είναι
ταυτόσηµη σχεδόν µε τους στρατηγικούς Στόχους του Προγράµµατος.
Για την εξέταση της συνεκτικότητας των ΟΚΓ µε τους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ Αττικής 20072013 κατασκευάστηκε ο Πίνακας 2.7 στον οποίο, παρουσιάζονται οι ΟΚΓ (στην κάθετη στήλη) και οι
Γενικοί στόχοι του Προγράµµατος (οριζόντιες γραµµές) και προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα
Πίνακας 2.7: Συνάφεια των Γενικών Στόχων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε τις Ολοκληρωµένες
κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Βελτίωση της
ελκυστικότητας της
Περιφέρειας Αττικής
σαν ∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό
Κέντρο

Εξυπηρέτηση των ΟΚΓ από το ΕΠ Αττικής

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας µέσω της
Βελτίωση της
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της
ποιότητας ζωής και
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας
της προστασίας του
και τεχνολογίας και της διάδοσης
περιβάλλοντος
και αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης

∆ηµιουργία
περισσότερων και
καλύτερων θέσεων
εργασίας.

Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές (Microeconomic guidelines)
(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον
τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό
τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου
της Γνώσης
(8) Να διευκολυνθεί η καινοτοµία
(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισµούς
(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης
(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και ανάπτυξης
(12) Να επεκταθεί σε έκταση και σε βάθος η Εσωτερική
Αγορά
(13) Να εξασφαλισθούν ανοιχτές και ανταγωνιστικές
αγορές εντός και εκτός της Ευρώπης και να
προσκοµισθούν οφέλη από την παγκοσµιοποίηση
(14) Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό
περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία
µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων
(15) Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική
νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να
στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
(16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές
υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα
διασυνοριακά έργά προτεραιότητας

•

•
•
(•)
(•)

(•)

•

(•)
•

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)
(17) Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα
στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση
της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία
και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής

•
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(18) Να προωθηθεί προσέγγιση
βασιζόµενη στον κύκλο ζωής

της

εργασίας

•

(19) Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς
αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της
εργασίας και να καταστεί αποδοτική για όσους
αναζητούν
εργασία,
συµπεριλαµβανοµένων
µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων
(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς
εργασίας
(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την
εργασιακή
ασφάλεια
και
να
µειωθεί
ο
κατακερµατισµός
της
αγοράς
εργασίας,
λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων
(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την απασχόληση
εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που
συνδέονται µε την εργασία
(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο

•

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

•
(•)

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια
Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

Για την εξέταση της συνεκτικότητας των ΟΚΓ µε το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 κατασκευάστηκε ο
Πίνακας 2.8 στον οποίο, παρουσιάζονται οι ΟΚΓ (στην κάθετη στήλη) και οι Άξονες Προτεραιότητας
του ΠΕΠ (οριζόντιες γραµµές) και προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα :
Ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική
συµβολή – συνέργεια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή 16 «Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι
ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας».
Οι παρεµβάσεις στο σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο της Περιφέρειας αφορούν τµήµατα των
αντίστοιχων διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών ΤΕΝ της Περιφέρειας, ενώ βασική προτεραιότητα
του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η προώθηση των ΜΜΜ σταθερής τροχιάς, για την ανάπτυξη
βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ των µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων µέσω της µείωσης
του ρόλου του ΙΧ και των οδικών µεταφορών.
Έµµεση συµβολή παρουσιάζει µε την ΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης». Οι παρεµβάσεις
για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, η βελτίωση της διασύνδεσης των δικτύων
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας µε το νησιά του Αιγαίου όπου αναµένεται
σηµαντική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού, ο
περιορισµός της χρήσης του ΙΧ, συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Κιότο.
Ο Α.Π2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» παρουσιάζει έµµεση συµβολή στην
ΚΓ 9 « Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς» Οι
παρεµβάσεις
για
την
αύξηση
των
παρεχόµενων
µέσω
διαδικτύου
υπηρεσιών/πληροφοριών/συναλλαγών της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης προς τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, συµβάλλει στην επίτευξη του Στόχου για την διάδοση της χρήσης των
ΤΠΕ.
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Άµεση συµβολή παρουσιάζει ό Άξονας µε την ΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων
και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», αφού το
σύνολο των παρεµβάσεων που αφορούν την προστασία του εδάφους και των υδατίνων πόρων
(εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στερεών απορριµµάτων) υλοποιούνται µέσω του
Άξονα Προτεραιότητας.
Έµµεση συµβολή παρουσιάζει επίσης ο Άξονας µε τρεις ΟΚΓ του τρίτου τµήµατος των ΟΚΓ που
αναφέρονται στις πολιτικές απασχόλησης και οι οποίες κατά προτεραιότητα εµπίπτουν στα πεδία
παρέµβασης του ΕΚΤ και συγκεκριµένα :
• Mε την OΚΓ 17 «Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη
απασχόληση, στην βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής», µέσω των παρεµβάσεων για τη βελτίωση
των υποδοµών εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης που χρηµατοδοτούνται από τον Aξονα.
• Με την OΚΓ 18 «Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής»,
µέσω των παρεµβάσεων για τη βελτίωση/αναβάθµιση του συστήµατος υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας αλλά και τη χρηµατοδότηση υποδοµών για τον
καλύτερο συνδυασµό επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής που στοχεύουν στην αύξηση της
συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω της δηµιουργίας κέντρων φροντίδας
παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων.
• Mε την OΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο»,
µέσω των παρεµβάσεων για τη δηµιουργία δοµών για τη δια βίου µάθηση.
Ο ΑΠ 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης»
παρουσιάζει άµεση συµβολή :
• Mε την OΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας &
Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της
Γνώσης», µέσω των παρεµβάσεων για την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ερευνητικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων για την µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµία.
• Mε την OΚΓ 8 «Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», µε δεδοµένο ότι προγραµµατίζονται
παρεµβάσεις σχετικές µε την ενίσχυση των καινοτόµων ΜΜΕ, τη µεταφορά τεχνολογίας και
την διάχυση των αποτελεσµάτων της Ε&Τ στην παραγωγή.
• Mε την OΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας
χωρίς αποκλεισµούς», µε δεδοµένο ότι περιλαµβάνει παρεµβάσεις σχετικές µε την ενίσχυση
των επιχειρήσεων για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην διοίκηση και παραγωγή, την ενίσχυση
των επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ για τη διενέργεια επενδύσεων, την προώθηση του
ηλεκτρονικού εµπορίου κλπ.
Έµµεση συνάφεια έχει ο ΑΠ 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής
σύγκλισης» :
• Με την ΟΚΓ 10 «Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαικής
Οικονοµικής Βάσης», µέσω των παρεµβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στον τοµέα της µεταποίησης.
• Mε την OΚΓ 15 «Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να
δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», µέσω των
παρεµβάσεων για την δηµιουργία εγγυοδοτών µηχανισµών, την παροχή κινήτρων για την
προµήθεια σύγχρονου µηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισµού από τις ΜΜΕ κλπ.
Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» έχει έµµεση συνάφεια µε
την ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ
της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», µέσω των παρεµβάσεων αναπλάσεων σε
υποβαθµισµένες περιοχές καθώς και των παρεµβάσεων για την αύξηση του αστικού πρασίνου.
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Πίνακας 2.8: Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 µε τις Ολοκληρωµένες
Kατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδοµών
προσπελασιµότητας ενέργειας

Εξυπηρέτηση των ΟΚΓ από το ΕΠ Αττικής

ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη
και βελτίωση της
ποιότητας ζωής

ΑΠ 3: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της
καινοτοµίας και της ψηφιακής
σύγκλισης

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση
αστικών περιοχών.

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

•

(8) Να διευκολυνθεί η καινοτοµία

•

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

(•)

(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της
Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης
(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της προστασίας του
περιβάλλοντος και ανάπτυξης

•

(•)

(•)

•

(•)

(12) Να επεκταθεί σε έκταση και σε βάθος η Εσωτερική Αγορά
(13) Να εξασφαλισθούν ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός
και εκτός της Ευρώπης και να προσκοµισθούν οφέλη από την
παγκοσµιοποίηση
(14) Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον
και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης
των κανονιστικών ρυθµίσεων
(15) Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και
να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
(16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές
και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα
διασυνοριακά έργά
προτεραιότητας

(•)

•

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines)
(17) Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν
στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής
(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη 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 αέργων
(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την εργασιακή
ασφάλεια και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας,
λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων
(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη των
µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την
εργασία
(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο

(•)

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

•

Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια

(•)

Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή
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2.8 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Η παρακάτω Σύνοψη περιλαµβάνει αναφορά στα πλέον καίρια και σηµαντικά ζητήµατα που
ανέκυψαν κατά την εκ των προτέρων Αξιολόγηση του Προγράµµατος και στις αντίστοιχες προτάσεις
του Συµβούλου Αξιολόγησης για τροποποιήσεις / προσαρµογές και βελτιώσεις, όπως εντοπίστηκαν
και διατυπώθηκαν στο πλήρες κείµενο της Έκθεσης Αξιολόγησης.
2.8.1∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Η εκ των προτέρων (ex-ante) Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής για την
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 εκπονήθηκε σύµφωνε µε τους όρους της από 4/8/2006
σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης., σύµφωνα µε το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο ο Κανονισµός περί
γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία [Κ(ΕΚ)1083/2006 του Συµβουλίου, άρθρα 47 και 48],
το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για την ex–ante Αξιολόγηση της προγραµµατικής περιόδου 2007
– 2013, καθώς και την µε Α.Π. 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813/06-06-2006 Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ για την
«∆ιεξαγωγή της εκ των προτέρων αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου
2007-2013».
Το παραπάνω αναφερόµενο πλαίσιο και ως εκ τούτου οι προσδιορισθείσες προδιαγραφές, δίνουν
έµφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία καλείται να έχει
ουσιαστική συµβολή στον ορθολογικό και επιτυχή σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί µια «εξωτερική» αποτίµηση του Προγράµµατος, προκειµένου αυτή να
αξιοποιηθεί µελλοντικά, αλλά είναι ένα µέσο για τις αναγκαίες συµπληρώσεις του Προγράµµατος, µε
βάση τυχόν διαπιστώσεις κενών ή ατελειών και αντίστοιχη διατύπωση βελτιωτικών προτάσεων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εκ των προτέρων αξιολόγησης υπήρξε εποικοδοµητική
συνεργασία του Αξιολογητή µε τα αρµόδια στελέχη της Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ)
της Περιφέρειας και ειδικότερα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Αττικής 2000-2006, που
ήταν επιφορτισµένα µε την ευθύνη για την κατάρτιση του Προγράµµατος. Κατά τη συνεργασία αυτή,
ο Σύµβουλος Αξιολόγησης είχε την ευκαιρία να προβεί σε συστάσεις / προτάσεις επί των διαδοχικών
εκδόσεων του προγραµµατικού κειµένου του ΕΠ, σε ζητήµατα όπως η ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης, η αναπτυξιακή στρατηγική και η διαβάθµιση των στόχων, η δοµή και το περιεχόµενο
των Αξόνων Προτεραιότητας, ο ενδεικνυόµενος βαθµός εξειδίκευσης των παρεµβάσεων, η επάρκεια
της ποσοτικοποίησης του Προγράµµατος και η καταλληλότητα και µετρησιµότητα των
προτεινόµενων δεικτών κλπ., οι οποίες προτάσεις στη µεγάλη τους πλειονότητα έγιναν δεκτές και
ενσωµατώθηκαν στο παρόν προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ.
Αποτέλεσµα αυτής της διαλογικής διαδικασίας είναι αφ’ ενός το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
2007 –2013 και αφ’ ετέρου η τελική εκ των προτέρων έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιλαµβάνει και
αναφορές επί όλης αυτής της διαδικασίας.
Επισηµαίνεται ότι, αν και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανάληψη των καθηκόντων του
και µετά, ο Αξιολογητής είχε άριστη και στενή συνεργασία µε όλους τους προαναφερθέντες που
εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στη διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ Αττικής 2007-2013, το τελικό
προϊόν της εκ των προτέρων αξιολόγησης που αποτυπώνεται στην «Τελική Έκθεση εκ των προτέρων
αξιολόγησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής για την προγραµµατική
περίοδο 2007-13» διατηρεί πλήρως την ανεξαρτησία του και η ευθύνη για όλες τις απόψεις και τα
αξιολογικά συµπεράσµατα που εκφράζονται σε αυτό βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Σύµβουλο
της ex ante Αξιολόγησης.
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2.8.2Βασικά Ερωτήµατα Αξιολόγησης.
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013, εστιάστηκε,
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και το προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο, στα ακόλουθα
βασικά ερωτήµατα αξιολόγησης:
•

Καταλληλότητα της στρατηγικής προκειµένου η Περιφέρεια Αττικής ν’ αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα και τις αδυναµίες της και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται.

•

Αξιολόγηση της επάρκειας της στρατηγικής, της σαφήνειας των στόχων και προτεραιοτήτων
της και της επιτευξιµότητας των στόχων µε βάση τους διατιθέµενους οικονοµικούς πόρους.

•

Συνέπεια της στρατηγικής µε πολιτικές που αναπτύσσονται σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο,
ιδιαίτερα δε µε την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.

•

Αξιολόγηση της καταλληλότητας της ποσοτικοποίησης του Προγράµµατος (καθορισµός
κατάλληλων δεικτών για τους στόχους που έχουν τεθεί και εξέταση του βαθµού στον οποίο
αυτοί οι δείκτες και οι τιµές – στόχοι τους µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράµµατος).

•

Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης από το ΕΠ στρατηγικής σε
ποσοτικοποιηµένους όρους.

•

Καταλληλότητα των συστηµάτων εφαρµογής για την επίτευξη των στόχων του
Προγράµµατος.

Τα παραπάνω βασικά ερωτήµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης προσεγγίζονται στο πλαίσιο επτά
επιµέρους ενοτήτων:
•

Αξιολόγηση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών καθώς
και της ανάλυσης SWOT,

•

Αξιολόγηση του βαθµού συνέπειας της στρατηγικής και του βαθµού επικινδυνότητας κατά
την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής,

•

Εξέταση της συνεκτικότητας της Στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές
Στρατηγικές Κατευθύνσεις,

•

Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων,

•

Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής,

•

Αξιολόγηση της χωρικής διάστασης του Ε.Π.,

•

Αξιολόγηση της συµβολής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στη µεγιστοποίηση της
Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας.

2.8.3Σύνοψη των βασικών πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, στη βάση των προαναφερόµενων
ενοτήτων, αναφέρονται στα εξής:
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Επάρκεια της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT.
Για την αξιολόγηση της επάρκειας της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης που περιέχεται στο
προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ, η εκ των προτέρων αξιολόγηση έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις
σχεδιασµού των ΕΠ, όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά Εθνικά και Κοινοτικά έγγραφα αναφοράς
για την κατάρτιση των ΕΠ της περιόδου 2007-13. Με βάση τις απαιτήσεις αυτές, η
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση που περιλαµβάνεται στο τελικό προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ
(Μάρτιος 2007) αξιολογείται µε υψηλό βαθµό επάρκειας και τεκµηρίωσης, δεδοµένου ότι καλύπτει
γενικώς τις απαιτήσεις του Κανονισµού, τις κατευθύνσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της σχετικής 4ης Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, και εντοπίζει τα
σηµαντικότερα καίρια αναπτυξιακά ζητήµατα για την Περιφέρεια. Μετά την ενσωµάτωση των
παρατηρήσεων του Συµβούλου Αξιολόγησης, σε σχέση τόσο µε το αρχικό σχέδιο Προγράµµατος
(15/9/2006), όσο και µε την ενδιάµεση έκδοσή του (∆εκέµβριος 2006) η κοινωνικοοικονοµική
ανάλυση της Περιφέρειας θεωρείται επαρκής και τεκµηριωµένη σε ικανοποιητικό βαθµό,
αποτελώντας µια ουσιαστική βάση για την κατάρτιση του Προγράµµατος και τη θέσπιση εφικτών
στόχων. Πιο συγκεκριµένα :

• Η διάρθρωση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης είναι αναλυτική και λεπτοµερής, αναφερόµενη
στο σύνολο των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας. Σε γενικές γραµµές η
κοινωνικοοικονοµική ανάλυση είναι δυναµική και υποστηρίζει την κατανόηση των αιτίων που
δηµιουργούν την υφιστάµενη εικόνα των παραµέτρων οι οποίες εξετάζονται.
• Η ανάλυση έχει γίνει µε γνώµονα τους στόχους της Ε.Ε. και τις Εθνικές και Ευρωπαικές
Προτεραιότητες. (Λισσαβόνα, Γκέτεµποργκ) (εξωστρέφεια και επιχειρηµατικό περιβάλλον,
απασχόληση και κοινωνική συνοχή, υπηρεσίες και υποδοµές προσπελασιµότητας, αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής, κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, ελκυστικότητα της Αττικής ως
τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης).
• Η υφιστάµενη κατάσταση της Περιφέρειας κατά την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου
ποσοτικοποιείται µε έναν αριθµό διαρθρωτικών δεικτών της Ε.Ε. (Structural Indicators) καθώς και
µε την αξιοποίηση στατιστικών δεδοµένων της Ευρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), που
παρέχουν τη δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης τόσο µε το σύνολο της χώρας όσο και µε το µέσο
όρο των κρατών µελών της Ε.Ε. Εκτός των παραπάνω στα επιµέρους κεφάλαια της ανάλυσης
χρησιµοποιούνται ποσοτικά δεδοµένα είτε από εγχώριες πηγές (ΕΣΥΕ), είτε από σχετικές µελέτες
και εκθέσεις, καταλήγοντας κάθε φορά σε διατύπωση σαφούς συµπεράσµατος, επαρκούς για να
υποστηρίξει την Ανάλυση SWOT και τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών αναγκών της
Περιφέρειας.
• Στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του ΕΠ, έχει περιληφθεί συνοπτική αποτίµηση των
επιτευγµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-06, µε αναφορά στις πραγµατοποιούµενες
παρεµβάσεις του ΠΕΠ Αττικής σε ορισµένους βασικούς τοµείς όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες,
οι µεταφορικές υποδοµές, οι υποδοµές εκπαίδευσης και υγείας, το παραγωγικό περιβάλλον και οι
περιβαλλοντικές υποδοµές, που αποτελούν και το σηµαντικότερο τµήµα των παρεµβάσεων του
Προγράµµατος. Η αποτίµηση αυτή καθιστά δυνατό τον εντοπισµό των κύριων επιτευγµάτων, αλλά
και των βασικών αναγκών που εξακολουθούν να υφίστανται και που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
τον σχεδιασµό του νέου ΕΠ. Εκτιµάται, ωστόσο, ότι στην ενότητα αυτή θα έπρεπε να
περιλαµβάνονται και αναφορές σε διοικητικές και διαχειριστικές χρήσιµες εµπειρίες από τη µέχρι
σήµερα εφαρµογή του Προγράµµατος.
Παρά το γεγονός της τεκµηριωµένης και επαρκούς ανάλυσης, το Κεφάλαιο 1 δεν καταλήγει σε µία
σύνοψη των βασικών ανισοτήτων, των προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών που καλείται
να αντιµετωπίσει το ΠΕΠ για την περίοδο 2007-2013. Η παρουσίαση αυτή γίνεται κυρίως στο πλαίσιο
της SWOT ανάλυσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κατάταξη και ιεράρχηση αυτών των προβληµάτων.
Στο τέλος της ενότητας 1.6 «Συνοπτική ανάλυση µε έµφαση στα αποτελέσµατα – συµπεράσµατα»
αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση οι παρεµβάσεις του ΠΕΠ Αττικής
κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο θα πρέπει να κατευθυνθούν και να εστιάσουν στους τοµείς της
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προσβασιµότητας, του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της χαµηλής ανταγωνιστικότητας
της οικονοµίας (σε σχέση µε την Ε.Ε), της ποιότητας ζωής καθώς και της αστικής αναζωογόνησης .
Βέβαια, η προσεκτική ανάγνωση ολόκληρου του Κεφαλαίου 1 δείχνει ότι η ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης στους επιµέρους τοµείς καταλήγει σε εντοπισµό και αναφορά των προβληµάτων και
αναγκών της Περιφέρειας, χωρίς όµως, όπως αναφέρθηκε, να υπάρχει σύνοψη και ιεράρχηση των
αναγκών και προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Παρά το γεγονός αυτό υπάρχει
επαρκής διασύνδεση των αναγκών της Περιφέρειας µε τους στόχους και την προτεινόµενη
αναπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο 2007-2013. Η ιεράρχηση των στόχων και προτεραιοτήτων
του Προγράµµατος περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 2 της στρατηγικής, και γίνεται µε βάση τη
χρηµατοδοτική βαρύτητα των Αξόνων Προτεραιότητας και την κατανοµή των πόρων στις επιµέρους
κατηγορίες παρεµβάσεων.
Αντίστοιχα µε τα παραπάνω, επισηµαίνεται ότι η ανάλυση SWOT, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερα
θεµατικά πεδία (παραγωγικό περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, απασχόληση και
κοινωνική συνοχή, ελκυστικότητα) είναι σαφής και σε πλήρη συνάφεια µε την ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης.
Η ανακεφαλαίωση και τα συµπεράσµατα από την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση, τα οποία συνάδουν
σε ικανοποιητικό βαθµό µε την παρουσίαση των ισχυρών και αδύνατων σηµείων, καθώς και των
ευκαιριών και απειλών / κινδύνων, οδηγούν σε κατευθύνσεις πολιτικών – στρατηγικής για την
ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής κατά την ∆’ προγραµµατική περίοδο.
Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της νέας προγραµµατικής περιόδου βασίσθηκε στα δεδοµένα της
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της Περιφέρειας, όπως αυτά παρουσιάζονται στην SWOT
ανάλυση, στις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, στις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ αλλά και στις
κατευθύνσεις της Αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και στην εξειδίκευση τους για το
ρόλο των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Ε.Π. Αττικής θέτει για την τέταρτη
προγραµµατική περίοδο ένα αναπτυξιακό όραµα, τέσσερις Γενικούς Στόχους για την εξυπηρέτηση
του, οι οποίοι θα επιτευχθούν µέσω της εφαρµογής τεσσάρων Αξόνων Προτεραιότητας και των
Ειδικών τους Στόχων.
Η στρατηγική του ΠΕΠ αποτελεί ουσιαστικά συνέχιση της στρατηγικής της τρίτης προγραµµατικής
περιόδου, διαφοροποιηµένη σε σχέση µε τη βαρύτητα που αποδίδει στην εξυπηρέτηση των στόχων
της Λισσαβόνας και την αλλαγή των Εθνικών Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων, όπως αυτές
αποτυπώνονται στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013.
Για τον προσδιορισµό του µίγµατος πολιτικής υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης η
µεθοδολογία του ΕΣΠΑ για τον προσδιορισµό των κατευθύνσεων πολιτικής (επιταχυντικές πολιτικές
στο σηµείο τοµής των δυνατών σηµείων µε τις ευκαιρίες, διαρθρωτικών πολιτικών στο σηµείο τοµής
ευκαιριών και αδυναµιών, σταθεροποιητικών πολιτικών στο σηµείο τοµής των ισχυρών σηµείων της
Περιφέρειας µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζει και των προληπτικών πολιτικών στο σηµείο τοµής
των κινδύνων µε τις απειλές. Με βάση την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι :
• Το µίγµα πολιτικής του Προγράµµατος είναι το πλέον κατάλληλο, ανταποκρίνεται στα ευρήµατα της
κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και εξυπηρετεί τους στόχους του Προγράµµατος.
• Η πολιτική του Προγράµµατος αποτελεί την τοµή δυο διακριτών «υποσυνόλων». Το πρώτο
υποσύνολο περιλαµβάνει το «κράµα» προτεραιοτήτων και στόχων που αξιοποιούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας και προκύπτει σαν συνισταµένη των επιταχυντικών και
διαρθρωτικών πολιτικών.
• Το δεύτερο υποσύνολο αφορά το «κράµα» των προτεραιοτήτων που θα αµβλύνουν / άρουν τα
µειονεκτήµατα της Περιφέρειας και αποτελούν τη συνισταµένη των σταθεροποιητικών και
προληπτικών πολιτικών. ∆οµικά στοιχεία του πρώτου υποσυνόλου αποτελούν η αξιοποίηση του
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µητροπολιτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας και η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ενίσχυση
προωθητικών οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η Ε&Α και ο τουρισµός. ∆οµικά στοιχεία
του δεύτερου υποσυνόλου αποτελούν η προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, η βελτίωση
της ποιότητας ζωής, αλλά και η ενίσχυση του παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας που δέχεται τις
µεγαλύτερες πιέσεις από την παγκοσµιοποίηση και την ένταση του ανταγωνισµού.
Η συµβολή του Προγράµµατος στην αντιµετώπιση των σηµαντικότερων προβληµάτων
(αδυναµίες/κινδύνους) της Περιφέρειας µε βάση την κλίµακα συµβολής (0 -2 που είναι το µέγιστο)
οδηγεί στα ακόλουθα συµπεράσµατα :
• Το σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράµµατος, όπως αυτοί εξειδικεύονται στους Άξονες
Προτεραιότητας, συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων µε ένα βαθµό 0,44, που είναι
ικανοποιητικός, όταν η απόλυτη συµβολή για τη λύση / άµβλυνση των προβληµάτων θα ήταν η
µονάδα.
• Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας – ενέργειας»
συµβάλλει κατά 0,47 στην αντιµετώπιση των προβληµάτων, που είναι η δεύτερη υψηλότερη τιµή
µεταξύ των Αξόνων .
• Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» συµβάλλει
µε 0,54, παρουσιάζοντας το µεγαλύτερο βαθµό συµβολής στην αντιµετώπιση των προβληµάτων .
• Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της
ψηφιακής σύγκλισης» συµβάλλει µε 0,39 και κατατάσσεται τρίτος, ενώ τέλος ο Άξονας
Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών», συµβάλλει κατά 0,34. στην αντιµετώπιση
των προβληµάτων της Περιφέρειας.
• Οι µεγαλύτεροι βαθµοί συµβολής των ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας στην
αντιµετώπιση των αδυναµιών και κινδύνων της Περιφέρειας κυµαίνονται από 0,75 έως 0,63.
Συγκεκριµένα, σε τέσσερα προβλήµατα από τα τριάντα οκτώ, ο βαθµός συµβολής εκτιµάται σε
0,75, ενώ σε άλλα εννέα 0,63. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε τη χαµηλή ελκυστικότητα της
Περιφέρειας ως τόπος προσέλκυσης επενδύσεων και τουρισµού, µε τον οικονοµικό ανταγωνισµό
που δέχεται από γειτονικές χώρες, µε το δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον και την επιδείνωση που
υφίσταται και τέλος µε την ενδεχόµενη ανακοπή σε επενδύσεις υποδοµών λόγω της βαρύτητας που
είχε δοθεί για την διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων.
• Οι µικρότεροι βαθµοί (0,25 -0,13) εντοπίζονται σε εννέα προβλήµατα από τα τριάντα οκτώ
συνολικά, ενώ ένα πρόβληµα και συγκεκριµένα το «∆υσαναλογία του µεγέθους της Αθήνας σε
σχέση µε την κλίµακα της χώρας, καθώς και διατηρούµενη πόλωση σε σχέση µε το λοιπό αστικό
δίκτυο πλην Θεσσαλονίκης» δεν αντιµετωπίζεται καθόλου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Πρόγραµµα ανταποκρίνεται σηµαντικά στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζει η Περιφέρεια.
Με την ίδια κλίµακα συνάφειας / συµβολής εξετάζεται η συµβολή του Προγράµµατος στα
πλεονεκτήµατα (ισχυρά σηµεία και ευκαιρίες) της Περιφέρειας, απ’ όπου προκύπτουν τα
ακόλουθα συµπεράσµατα :
• Το σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράµµατος, όπως αυτοί εξειδικεύονται στους Άξονες
Προτεραιότητας, συµβάλλουν στην αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων µε ένα βαθµό 0,44 όταν η
απόλυτη συµβολή για τη λύση /άµβλυνση των προβληµάτων θα ήταν η µονάδα.
• Ο πρώτος Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας – ενέργειας»
συµβάλλει κατά 0,52, συµβάλλοντας στον ίδιο βαθµό µε τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης» στην αξιοποίηση των
πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας και σηµειώνοντας µεγαλύτερη τιµή συµβολής σε σχέση µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων.
• Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής συµβάλλει µε
0,40, παρουσιάζοντας µειωµένη τιµή σε σχέση µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων, όπου
εµφάνιζε το µεγαλύτερο βαθµό συµβολής .
• Ο Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής
σύγκλισης» συµβάλλει µε 0,52 στην αξιοποίηση των ευκαιριών και κατατάσσεται πρώτος µαζί µε
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τον Άξονα Προτεραιότητας 1, ενώ τέλος ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών
περιοχών» έχει βαθµό συµβολής 0,34.
• Οι µεγαλύτεροι βαθµοί συµβολής των ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας στην
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας κυµαίνονται από 0,75 έως 0,63. Ειδικότερα, δύο
από τα τριάντα συνολικά πλεονεκτήµατα παρουσιάζουν βαθµό συµβολής 0,75, ενώ 0,63 άλλα πέντε.
Τα πλεονεκτήµατα αυτά σχετίζονται µε τα οφέλη από την επιτυχή διοργάνωση των Ολυµπιακών
αγώνων, τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Περιφέρειας και το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της.
• Οι µικρότερος βαθµός εντοπίζεται (0,25 ) εκτιµάται σε δέκα από τα τριάντα συνολικά
πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας. Τα πλεονεκτήµατα αυτά σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου δυναµικού της Περιφέρειας, αλλά και τους δείκτες διάρθρωσης της απασχόλησης.
Η καταλληλότητα της στρατηγικής εξετάζεται και ως προς την εσωτερική συνάφεια του
Προγράµµατος, δηλαδή του βαθµού συµβολής των Αξόνων Προτεραιότητας και των ειδικών τους
στόχων στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος . Ειδικότερα :
• Η συνάφεια του Προγράµµατος χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική µε τιµή 0,53, αφού το σύνολο των
Αξόνων Προτεραιότητας συµβάλλουν στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος µε
σηµαντικό όµως εύρος διακύµανσης (0,75 -0,25).
• Ο τρίτος Γενικός Στόχος του Προγράµµατος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του
περιβάλλοντος» παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθµό εξυπηρέτησης από τους Άξονες Προτεραιότητας
µεταξύ των Γενικών Στόχων µε τιµή 0,75, που υπερβαίνει κατά πολύ τη γενική επίδοση του
Προγράµµατος.
• Ο πρώτος Γενικός Στόχος «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν διεθνές
επιχειρηµατικό κέντρο» παρουσιάζει τη δεύτερη υψηλότερη τιµή 0,63, που είναι επίσης υψηλότερη
από τη συνολική επίδοση του Προγράµµατος.
• Ο δεύτερος Γενικός Στόχος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» παρουσιάζει τιµή 0,50.
• Ο τέταρτος Γενικός Στόχος «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας» λαµβάνει
τιµή 0,25, που είναι η χαµηλότερη µεταξύ των Γενικών Στόχων. Με δεδοµένο ότι το Πρόγραµµα
είναι µονοταµειακό (χρηµατοδοτείται από ένα ταµείο µόνο το ΕΤΠΑ) η επίτευξη του στόχου αυτού
επιτυγχάνεται µόνο µέσω των παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των υποδοµών
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα
Προτεραιότητας 2 αλλά καλύπτουν σχετικά χαµηλό ποσοστό των πόρων του (σχετική ανάλυση σε
επόµενη ενότητα) και ενδεχοµένως από την υλοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση
της απασχόλησης και την τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο εφαρµογής των
Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) µέσω του τέταρτου Άξονα Προτεραιότητας.
Σε σχέση µε την κατανοµή των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας και την εξυπηρέτηση των
Γενικών Στόχων προκύπτει ότι οι περισσότεροι πόροι, διατίθενται για την επίτευξη του τρίτου
Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος» (34%). Για την
επίτευξη του πρώτου Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν
διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο» διατίθεται το (30%) των πόρων του Προγράµµατος, ενώ για την
επίτευξη του δεύτερου Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» διατίθεται το 23%. Τέλος, το 13%
των πόρων του Προγράµµατος διατίθεται για την επίτευξη του τέταρτου Γενικού Στόχου «∆ηµιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας».
Παρατηρείται ότι η κατανοµή των πόρων του Προγράµµατος ανά Γενικό στόχο είναι απόλυτα
συµβατή µε τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ανάλυσης που προηγήθηκε σε ότι αφορά το βαθµό
συµβολής των Αξόνων Προτεραιότητας στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος,
γεγονός που αναδεικνύει ότι η κατανοµή των πόρων µεταξύ Αξόνων Προτεραιότητας και ειδικών
στόχων εξυπηρετεί την στρατηγική του Προγράµµατος.
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Τέλος, ως προς τη συνοχή (εσωτερική συνέργια) µεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας και των
Ειδικών Στόχων προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συνέργια του Προγράµµατος µε τιµή που
διαµορφώνεται στο 0,58. Οι Άξονες Προτεραιότητας 1 και 4 παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθµό
συνέργιας (0,67).
Η παράθεση των τοµέων παρέµβασης αλλά και η χρηµατοδοτική βαρύτητα που αποδίδεται στους
Άξονες Προτεραιότητας αλλά και στις επιµέρους κατηγορίες παρεµβάσεων αναδεικνύει τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:
• Πρώτη προτεραιότητα του Προγράµµατος αποτελεί η «Αειφόρος ανάπτυξη και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων», που εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τον τρίτο Γενικό Στόχο του
Προγράµµατος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος» που αποτελείται
από δύο διακριτές ενότητες που είναι το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής.
• Στην ενότητα του περιβάλλοντος διακρίνονται δύο επιµέρους ενότητες. Η πρώτη αφορά την πρόληψη
κινδύνων και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας ιδιαίτερα την αντιπληµµυρική θωράκιση της
Περιφέρειας, που µε βάση τη χρηµατοδοτική βαρύτητα καλύπτει το 3,9% της ∆∆, ποσό που δεν
καλύπτει τις ανάγκες αλλά προβλέπεται και σηµαντική χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής από
το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
• Η δεύτερη αφορά την ολοκλήρωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδοµών για τη διαχείριση των
στερεών και υγρών αποβλήτων, που καλύπτει το 16,2% της ∆∆ και σαν ποσοστό κρίνεται επαρκές, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι επίσης θα υπάρξουν παρεµβάσεις από το Ταµείο Συνοχής µέσω του ΕΠ
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Η ποιότητα ζωής συντίθεται επίσης από δύο ενότητες παρεµβάσεων, εκ των οποίων η πρώτη αφορά
στην αναβάθµιση των κοινωνικών υποδοµών (υγεία, λοιπές κοινωνικές υποδοµές και εκπαίδευση)
που αντιστοιχούν στο 11,2 % της συνολικής ∆∆, η δε δεύτερη στη διάδοση της χρήσης ΤΠΕ στη
δηµόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, που καλύπτει το 5,6% του συνόλου της ∆∆ του
Προγράµµατος.
• ∆εύτερη προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας, που συµβάλλει κατά
προτεραιότητα στον πρώτο Γενικό Στόχο του Προγράµµατος «Βελτίωση της ελκυστικότητας της
Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο» µε δύο συστατικά στοιχεία, που είναι η ενίσχυση
της περιβαλλοντικής διάστασης των µεταφορών και αφορά τη βελτίωση των κυκλοφοριακών
συνθηκών µέσω της µείωσης της χρήσης του Ι.Χ σαν αποτέλεσµα της ενίσχυσης του ρόλου των
ΜΜΜ και ιδιαίτερα των µέσων σταθερής τροχιάς (Τραµ, Προαστιακός) και της επέκτασης και
αναβάθµισης των ∆ιευρωπαικών ∆ικτύων Μεταφορών. Συνολικά οι µεταφορές καλύπτουν το
25,68% της ∆∆ του Προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό δεν κρίνεται ως ικανοποιητικό και είναι
σηµαντικά χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της τρίτης προγραµµατικής περιόδου. Το
πρόβληµα της ελλιπούς χρηµατοδότησης αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι σηµαντικοί πόροι θα
δοθούν για την επέκταση του δικτύου του Μετρό από το Ταµείο Συνοχής .
• Τρίτη προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της Ψηφιακής
σύγκλισης, που εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το Γενικό στόχο «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης». Η ενίσχυση της έρευνας και Τεχνολογίας και του συστήµατος
καινοτοµίας της Περιφέρειας καθώς και η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση των ΤΠΕ
στην καθηµερινή λειτουργία τους σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των
ΜΜΕ απορροφούν το 33,8% της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης του Προγράµµατος, αντανακλώντας
ένα δυισµό του επιλεχθέντος µίγµατος πολιτικής για την ενίσχυση προωθητικών δραστηριοτήτων
παράλληλα µε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού των ΜΜΕ που δέχονται την οξυµένη πίεση της
παγκοσµιοποίησης.
Το αν είναι επαρκείς οι διατιθέµενοι πόροι για την επίτευξη των στόχων σε µια Περιφέρεια που
καλύπτει σχεδόν το 50% της οικονοµίας της χώρας είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορισθεί. Αν ως
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κριτήριο επάρκειας χρησιµοποιηθεί το ποσοστό της δαπάνης στο σύνολο του Προγράµµατος σε σχέση
µε την Γ’ προγραµµατική περίοδο, συνδυαστικά µε τη δυνατότητα απορρόφησης από τους αποδέκτες,
το ποσό κρίνεται ως ικανοποιητικό. Στο ποσό που αναλογεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της Περιφέρειας συνυπολογίζονται και οι πόροι που διατίθενται για τον Πολιτισµό, µε δεδοµένη τη
σηµασία του για την ενίσχυση του τουρισµού στην Περιφέρεια.
Τέλος, οι παρεµβάσεις για την «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» αποτελούν την τέταρτη
προτεραιότητα του Προγράµµατος, που εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα µέσω των Πρότυπων
Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) (global grants), προσδίδουν µια διάσταση καινοτοµίας στο
Πρόγραµµα, συµβάλλοντας παράλληλα έµµεσα ή άµεσα στην επίτευξη του συνόλου των Γενικών
Στόχων του Προγράµµατος., παρά τη µικρή σχετικά χρηµατοδοτική τους βαρύτητα (5,8% της ∆∆).
Ως προς την επικινδυνότητα κατά την εφαρµογή της στρατηγικής στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράµµατος επισηµαίνονται δύο κίνδυνοι.
Ο πρώτος σχετίζεται µε την ταχύτητα ανταπόκρισης των εµπλεκοµένων φορέων στα νέα δεδοµένα
που επιφέρουν οι σηµαντικές τοµές στο σύστηµα των µηχανισµών εφαρµογής του Προγράµµατος, για
τις οποίες σχετικές αναφορές υπάρχουν στην αντίστοιχη ενότητα. Ο δεύτερος κίνδυνος σχετίζεται µε
την ιδιαίτερα υψηλή χρηµατοδοτική βαρύτητα που έχουν τα µεγάλα έργα στο συνολικό
προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Εκτιµάται ότι τα µεγάλα έργα (έργα προϋπολογισµού άνω των
50Μ€ στον τοµέα των µεταφορών και 25Μ€ στον τοµέα του περιβάλλοντος) καλύπτουν περίπου το
35% του Προγράµµατος. Για τα έργα αυτά η εµπειρία δείχνει ότι παρατηρείται σηµαντική
καθυστέρηση µέχρι την ωρίµανση τους, ενώ πιθανές εµπλοκές παρουσιάζονται και κατά την φάση της
επιλογής αναδόχου. Τον υψηλότερο κίνδυνο παρουσιάζουν τα έργα που αφορούν τη διαχείριση των
υγρών αποβλήτων, λόγω των αντιδράσεων που τις περισσότερες φορές συναντά η χωροθέτηση τους
από τις τοπικές κοινωνίες.
Για να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την φάση
ωρίµανσης των έργων, όπως επίσης και κατά τη δηµοπράτηση τους / επιλογή αναδόχου. Για την
ωρίµανση των έργων υπάρχει πλέον στη χώρα σηµαντική τεχνογνωσία και τα διδάγµατα του
παρελθόντος οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την µελέτη και
κατασκευή των δηµοσίων έργων στη χώρα.
Σε ότι αφορά τη συχνή ύπαρξη προσφυγών κατά την φάση επιλογής αναδόχου οι δυνατότητες
µείωσης τους είναι πολύ περιορισµένες. Επικουρικά για τον περιορισµό των επιπτώσεων από
αντίστοιχες πρακτικές θα λειτουργούσε µόνο η επιτάχυνση του ρυθµού έκδοσης των αποφάσεων από
τα αρµόδια όργανα.
Τέλος, παρεµβάσεις υψηλού κινδύνου για την εµφάνιση καθυστερήσεων είναι αυτές των Πρότυπων
Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν µέσω συνολικής επιχορήγησης στο πλαίσιο
εφαρµογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών», λόγω του καινοτόµου
χαρακτήρα τους. Ωστόσο, η µικρή χρηµατοδοτική βαρύτητά τους στο σύνολο του Προγράµµατος
περιορίζει τους κινδύνους.
Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις Εθνικές πολιτικές και τις Κοινοτικές
Στρατηγικές Κατευθύνσεις.
Το ΕΠ Αττικής 2007 – 2013 παρουσιάζει υψηλό βαθµό συνέργιας και συνεκτικότητας µε τις Εθνικές
πολιτικές και τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις.
Σε σχέση µε το ΕΣΠΑ 2007-2013 διαπιστώνεται ταύτιση προτεραιοτήτων στα σχετικά πεδία
παρέµβασης, συµβάλλοντας άµεσα στην επίτευξη 14 Γενικών Στόχων και έµµεσα σε δύο, χωρίς να
συµβάλλει ουσιαστικά καθόλου στο Γενικό Στόχο που εµπίπτει στη θεµατική προτεραιότητα
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«Θεσµικό περιβάλλον». Επίσης, συµβάλλει άµεσα στη Χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική
ανάπτυξη».
Σε επίπεδο Γενικών Στόχων, στο Γενικό Στόχο 13: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας κατανέµεται το 25,7%
των πόρων του Προγράµµατος, στο Γενικό Στόχο 15: Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
το19,8% των πόρων και στο Γενικό Στόχο 6: Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και
τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης το 11,5% των πόρων του Προγράµµατος.
Σε σχέση µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) παρατηρείται υψηλή συνέργια µε τη
∆εύτερη (Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών
προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση
της Κοινωνίας της Γνώσης) και Τρίτη προτεραιότητα (Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος,
ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης) του ΕΠΜ, εξυπηρετώντας
ταυτόχρονα απόλυτα τις κατευθύνσεις του ΕΠΜ για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη καθώς
και την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή .
Σε σχέση µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ) άµεση και
υψηλή συνέργια παρουσιάζεται µε την ΚΣΚΓ 1: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση στην οποία αναλογεί το 48% των πόρων του
Προγράµµατος. Η πρώτη Κατευθυντήρια Γραµµή ουσιαστικά ταυτίζεται µε δύο από τους Γενικούς
Στόχους του Προγράµµατος (Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν ∆ιεθνές
Επιχειρηµατικό Κέντρο και Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος).
Άµεση και υψηλή συνέργια επίσης παρουσιάζεται και µε την ΚΣΚΓ 2: Βελτίωση των γνώσεων και
της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη, στην οποία αναλογεί το 26,7% των πόρων του
Προγράµµατος. Η ΚΣΚΓ 2: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη
σχεδόν ταυτίζεται µε το Γενικό Στόχο του Προγράµµατος που αφορά στη «Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης».
Χαµηλή συνέργια παρουσιάζεται µε την ΚΣΚΓ 3: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, παρά
το γεγονός ότι αυτή ταυτίζεται µε τον τέταρτο Γενικό Στόχο ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες
και περισσότερες θέσεις εργασίας, λόγω του ότι το Πρόγραµµα είναι µονοταµειακό και η πλειονότητα
των παρεµβάσεων που εξυπηρετούν την ΚΣΚΓ 3: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
εµπίπτουν στα πεδία επιλεξιµότητας του ΕΚΤ. Στην εξυπηρέτηση της ΚΣΚΓ: Περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας αναλογεί το 9,3% των Πόρων του Προγράµµατος.
Τέλος, για τη Χωρική Προτεραιότητα: Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση,
που αποτελεί µια από τις επιµέρους προτεραιότητες της εδαφικής διάστασης της πολιτικής για τη
συνοχή, αναλογεί το 11,6% των πόρων του Προγράµµατος.
Σε σχέση µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
(ΟΚΓ) παρουσιάζεται ικανοποιητική συνέργια, αφού το Πρόγραµµα άµεσα συµβάλλει στις ΟΚΓ 7:
Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον
ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης, ΟΚΓ 8: Να
διευκολυνθεί η καινοτοµία, ΟΚΓ 14: Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον και
να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθµίσεων, ΟΚΓ 15:
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Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί περιβάλλον που να
στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ΟΚΓ 16: Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι
ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας
και έµµεσα στις ΟΚΓ 9: Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς
αποκλεισµούς, ΟΚΓ 11: Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργιες
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης, ΟΚΓ 17: Να εφαρµοσθούν πολιτικές
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ΟΚΓ 18:
Να προωθηθεί η προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο ζωής.
Τα σηµαντικότερα ποσοστά των πόρων του Προγράµµατος κατανέµονται στην ΟΚΓ 9: Να
διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς (11,5% των πόρων
του Προγράµµατος), την ΟΚΓ 11: Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι
συνέργιες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης, στην οποία αναλογεί το 8,1%
των πόρων του Προγράµµατος και τέλος την ΟΚΓ 16: Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι
ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργα προτεραιότητας,
στην οποία αναλογεί το 23,4% των πόρων του Προγράµµατος.

Ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράµµατος – ∆είκτες / Αναµενόµενα αποτελέσµατα –
επιπτώσεις.
Η ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράµµατος σε επίπεδο δεικτών και αναµενόµενων
αποτελεσµάτων – επιπτώσεων είναι γενικά συνυφασµένη µε τη στρατηγική και την επιχειρησιακή
στοχοθέτησή του.
Το Πρόγραµµα διαθέτει ένα αρκετά ικανοποιητικό σύστηµα δεικτών (εκροών και αποτελεσµάτων)
και ποσοτικοποιηµένων στόχων, το οποίο είναι γενικά συµβατό µε το σύστηµα δεικτών που
περιλαµβάνεται στο ΕΣΠΑ και αντιπροσωπευτικό των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων που έχουν
τεθεί.
Και στους τέσσερις βασικούς Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος υφίστανται
ποσοτικοποιηµένοι στόχοι, µε αντίστοιχους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος, µε εξαίρεση ενός
δείκτη αποτελέσµατος στον Άξονα Προτεραιότητας 4 για τον οποίο ορθά αναφέρεται ότι θα
προσδιοριστεί µετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων Πρότυπων και Καινοτόµων
Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη διαδικασία της συνολικής
επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράµµατος.
Σε γενικές γραµµές τηρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών (καταλληλότητα και
µετρησιµότητα, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας). Ως προς την τελευταία, ωστόσο,
παρατηρείται ότι ορισµένες κατηγορίες παρεµβάσεων δεν αποτυπώνονται ποσοτικά κατ’ αναλογία
στο Πρόγραµµα. Ειδικότερα, στο Πρόγραµµα δεν περιλαµβάνονται δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων στους τοµείς της ενέργειας και ειδικότερα του ηλεκτρισµού (Άξονας Προτεραιότητας
1 : Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας – ενέργειας), των υποδοµών εκπαίδευσης, των
υποδοµών διαχείρισης και διανοµής ύδατος (πόσιµο νερό) ,(Άξονας Προτεραιότητας 2 : Αειφόρος
Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής), των οποίων η χρηµατοδοτική βαρύτητα είναι σηµαντική
στους αντίστοιχους Άξονες.
Οι προτεινόµενοι δείκτες είναι γενικά µετρήσιµοι ως τιµές βάσης και ως τιµές στόχου στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου αναφοράς.
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Ως τιµές βάσης χρησιµοποιούνται κυρίως υφιστάµενα στατιστικά δεδοµένα της Περιφέρειας κατά την
έναρξη της περιόδου προγραµµατισµού. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισµένοι δείκτες όπου ως τιµές
βάσης λαµβάνονται οι παρεµβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια µέσω των παρεµβάσεων
του Γ’ ΚΠΣ. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι για τους περισσότερους από τους δείκτες εκροών του Άξονα
Προτεραιότητας 3 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης
καθώς και για ορισµένους δείκτες αποτελέσµατος του ίδιου Άξονα δεν παρατίθενται τιµές βάσης, κάτι
που αποτελεί αδυναµία του συστήµατος ποσοτικοποίησης.
Οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τιµών στόχων κρίνονται ως ρεαλιστικές
και επιτεύξιµες. Οι τιµές στόχοι των δεικτών έχουν υπολογιστεί είτε (α) µε βάση το µοναδιαίο κόστος
των παρεµβάσεων, ως απολογισµός αντίστοιχων παρεµβάσεων στην Περιφέρεια κατά την Γ’
προγραµµατική περίοδο, όπου αυτό µπορεί µε σχετική ακρίβεια να προσδιορισθεί ώστε να είναι
ρεαλιστικοί οι στόχοι που τίθενται, είτε (β) µε βάση συντηρητικές εκτιµήσεις ώστε να είναι
πραγµατοποιήσιµοι οι στόχοι που τίθενται, ανάλογα µε τη διαθέσιµη χρηµατοδοτική κατανοµή για
κάθε κατηγορία παρέµβασης.
Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων / διαδικασιών εφαρµογής.
Το γενικό συµπέρασµα που συνάγεται, µε βάση τα αναφερόµενα στις διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π.
Αττικής 2007-2013, είναι ότι το προβλεπόµενο νέο σύστηµα εφαρµογής εµφανίζει ορισµένες
σηµαντικές βελτιώσεις επί του αντίστοιχου πλαισίου που ίσχυσε κατά την προγραµµατική περίοδο
2000-2006 και αντιµετωπίζει ορισµένες ουσιαστικές αδυναµίες του τελευταίου. Οι βελτιώσεις αυτές
αφορούν ιδιαίτερα στη µείωση του αριθµού και στη διασφάλιση και πιστοποίηση της οργανωτικής και
διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, στη θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών ενδιάµεσων
φορέων υλοποίησης, στις ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των ∆ιαχειριστικών Αρχών
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και στη βελτίωση του συντονισµού
στα παράλληλα ή/και υπερκείµενα του ΕΠ επίπεδα.
Στα θετικά του νέου συστήµατος συγκαταλέγονται επίσης :
• Η αναβάθµιση των οργάνων εποπτείας, µέσω της θεσµοθέτησης της ∆ιυπουργικής Επιτροπής
Κοινοτικών Προγραµµάτων, που διασφαλίζει την ταχύτατη λήψη αποφάσεων στο ανώτατο πολιτικό
επίπεδο για την αντιµετώπιση προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε στρατηγικό,
διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
• H εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε ενδιάµεσους φορείς για τα έργα Εθνικής σηµασίας.
• Η σύσταση ειδικών υπηρεσιών για το συντονισµό των δράσεων µε το ΕΚΤ, το συντονισµό των
δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος αλλά και η σύσταση της Επιτροπής Συντονισµού
Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και ∆ανείων.
Στα αρνητικά του νέου συστήµατος είναι ότι επέρχονται σηµαντικότατες αλλαγές στο υφιστάµενο
σύστηµα διαχείρισης.
Όπως προκύπτει και από την αντίστοιχη εµπειρία της τρίτης προγραµµατικής περιόδου, η ωρίµανση,
νοµοθέτηση και αφοµοίωση τέτοιων καθοριστικών θεσµικών και εφαρµοστικών µεταβολών σε όλα τα
επίπεδα και από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και η δροµολόγηση της ωρίµανσης και
υλοποίησης των έργων µε βάση τις νέες διαδικασίες, απαιτούν σηµαντικό χρόνο και τούτο εγκυµονεί
κινδύνους εξ ίσου σηµαντικών καθυστερήσεων (παρόµοιων µε αυτές που παρατηρήθηκαν στην
αρχική περίοδο υλοποίησης και των δύο προηγούµενων ΚΠΣ), ιδίως στα πρώτα δύο κρίσιµα χρόνια
της νέας προγραµµατικής περιόδου και παρά την µερική αποφόρτιση του αναπροσαρµοσµένου
κανόνα «ν+3 / ν+2».
Ο κίνδυνος της εµφάνισης καθυστερήσεων είναι ορατός µε δεδοµένο ότι θα απαιτηθεί η έκδοση
σηµαντικού αριθµού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Ο κίνδυνος µπορεί να αµβλυνθεί αν υπάρξει
έγκαιρα η έκδοση των απαιτούµενων οδηγιών, εγχειριδίων που θα περιλαµβάνουν την ύπαρξη
τυποποιηµένων προτύπων και η συνεχής επικοινωνία µεταξύ ΥΠΟΙΟ και όλων των εµπλεκοµένων
φορέων..
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Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αποτελεσµατικότητα του Ε.Π. Αττικής είναι να υπάρξει ο
καλύτερος δυνατός συντονισµός µε τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από
το Ταµείο Συνοχής (Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη»), µε δεδοµένο ότι τα ανωτέρω Προγράµµατα χρηµατοδοτούν στην Περιφέρεια Αττικής
παρεµβάσεις στους τοµείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ε.Π. «∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση 2007-2013», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», «Εκπαίδευση και δια βίου
µάθηση») για να διασφαλισθεί η χρονική αλληλουχία και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων.
Σε ότι αφορά στην ποιότητα της εταιρικής σχέσης αυτή εκτιµάται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά τη
φάση του σχεδιασµού και µε ευρεία συµµετοχή του συνόλου των κοινωνικών και οικονοµικών
εταίρων. Ως παραδείγµατα καλών πρακτικών θα πρέπει να αναφερθούν και τα Αναπτυξιακά Συνέδρια
που διοργανώθηκαν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Αττικής και τα οποία, σε συνδυασµό µε
το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας, συνέβαλαν στην στοχοθέτηση του Προγράµµατος και
στον καθορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του.
Ωστόσο, από την ανάγνωση των µηχανισµών εφαρµογής του Προγράµµατος , δεν είναι άµεσα ορατός
ο εµφανής και διακριτός ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης και ο βαθµός εµπλοκής στους στην
υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων αστικής ανάπτυξης αφενός και αφετέρου η αναλογική
παρουσία τους στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ενδεχοµένως το κενό αυτό να
καλυφθεί µε την έκδοση του κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και την
οριστικοποίηση της σύνθεσης της.
Με δεδοµένη στην παρούσα φάση σχεδιασµού τη µη αναλυτική γνώση της σύνθεσης της Επιτροπής
Παρακολούθησης αλλά και γενικότερα των µηχανισµών εφαρµογής ιδιαίτερα σε ότι αφορά την
εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις τοπικές αρχές για τις δράσεις Αστικής Ανάπτυξης είναι δύσκολο να
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την ποιότητα της εταιρικής σχέσης κατά τη φάση της
υλοποίησης του Προγράµµατος.
Επίσης µε δεδοµένο ότι δεν είναι γνωστός ο αριθµός αλλά και το είδος των Πρότυπων Καινοτόµων
Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα και τα οποία θα υλοποιηθούν µέσω
συνολικής επιχορήγησης,ενδεχοµένως καθίσταται ανενεργή η παρατήρηση για την µη ενεργό
συµµετοχή της αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση των δράσεων αστικής ανάπτυξης.
Τέλος, η ευρεία δηµοσιοποίηση που υπήρξε µέχρι σήµερα τόσο σε σχέση µε τις διαδικασίες όσο και
µε το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής για τη νέα προγραµµατική περίοδο θα
πρέπει να ενταθεί, µε στόχο την ενίσχυση της κατανόησης και «οικειοποίησης» του Προγράµµατος
από το σύνολο των τοπικών αρχών και των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων της Περιφέρειας
Αττικής.
Αποτίµηση της χωρικής διάστασης του Ε.Π.
Η χωρική διάσταση του Προγράµµατος είναι εκ των πραγµάτων εστιασµένη στην αστική ανάπτυξη
και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων, µε δεδοµένο ότι το 99% του πληθυσµού της
Περιφέρειας είναι αστικός πληθυσµός. Η ιδιαίτερη µνεία που αποδίδεται από το Πρόγραµµα
αντανακλάται και στη δηµιουργία διακριτού Άξονα Προτεραιότητας.
Η µη ύπαρξη διακριτών δράσεων στο Ε.Π. που να στοχεύουν στις Αγροτικές Περιοχές και τις
περιοχές που εξαρτώνται από την Αλιεία οφείλεται στα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονοµικά
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και είναι απόλυτα δικαιολογηµένη.
Σε ότι αφορά τους ορεινούς όγκους της Αττικής τα προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν χρήζουν
παρεµβάσεων από το ΕΓΤΑΑ (αναδασώσεις). Για τα νησιά και την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που δηµιουργεί η νησιωτικότητα αλλά και για την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων που θέτει η
εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου (προστασία των υδάτινων πόρων, των
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εδαφικών συστηµάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής
προστασίας, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες), καλύπτονται απόλυτα από τους
ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράµµατος.
Η µη ύπαρξη κριτηρίων για την επιλογή των υποπεριοχών του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος όπου θα
εφαρµοσθούν παρεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης αποτελεί αδυναµία του Προγράµµατος, που εν
µέρει µπορεί να εξηγηθεί από την επιλογή της ανοικτής ανταγωνιστικής διαδικασίας που υιοθετήθηκε
από το ΥΠΟΙΟ για την επιλογή εφαρµογής των «Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης»
(Π.Κ.Σ.Α).
Αποτίµηση της συµβολής του Ε.Π. στην Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία.
Το Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013 ενσωµατώνει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Πολιτικής Συνοχής
της Ε.Ε, αναδεικνύοντας την Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά είναι:
• Η ενίσχυση προωθητικών για την ανάπτυξη τοµέων, που αποτελούν τους µοχλούς (driving forces)
για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονοµίας.
• Η διαµόρφωση µιας µακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής µε µεσοπρόθεσµους στόχους για το
τέλος της νέας επταετούς προγραµµατικής περιόδου.
• Η προώθηση του περιβαλλοντικού κεκτηµένου, που οριοθετούν οι οδηγίες της Ε.Ε και η Στρατηγική
του Γκέτεµποργκ.
• Η βελτίωση της διακυβέρνησης, µέσω της διαµόρφωσης µιας εταιρικής σχέσης µε την ευρεία
συµµετοχή των τοπικών αρχών, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, στη φάση του
προγραµµατισµού και µε την ουσιαστική αξιοποίηση των επιµέρους προτάσεων της εκ των
προτέρων αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) καθ’
όλη τη διάρκεια της κατάρτισης του Προγράµµατος.
• Η δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων από το ιδιωτικό
κεφάλαιο µέσω της αξιοποίησης νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Προωθητικούς παράγοντες για την ανάπτυξη αποτελούν οι επενδύσεις στις υποδοµές, στην Ε&Τ –
Καινοτοµία και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες
για να ενισχύσει το ρόλο της σαν Ευρωπαϊκή Μητρόπολη στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
αξιοποιώντας τους πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων επενδύοντας σε τοµείς που δηµιουργούν
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή µε σεβασµό στην
αειφορική διαχείριση των πόρων.
Οι παρεµβάσεις για την βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας µέσω της αναβάθµισης των
υποδοµών (µεταφορών , ενέργειας ,περιβάλλοντος) καλύπτουν το 49% των πόρων του
Προγράµµατος.
Οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µέσω της ενίσχυσης της έρευνας
και τεχνολογίας , της διευκόλυνσης της καινοτοµίας και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και
της κοινωνίας της πληροφορίας για όλους καλύπτουν το 33,6% των πόρων του Προγράµµατος, αφού
στο ανωτέρω ποσοστό συνυπολογίζονται και οι παρεµβάσεις για την προώθηση του πολιτισµού ως
ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
Οι παρεµβάσεις για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας µέσω της επένδυσης σε κοινωνικές
υποδοµές (υγεία, κοινωνική πρόνοια) και εκπαίδευση καλύπτουν το 11% των πόρων του
Προγράµµατος.
Τέλος, η χωρική διάσταση του Προγράµµατος, που συµβάλλει στη διασφάλιση της χωρικής συνοχής
και για την Περιφέρεια Αττικής εξειδικεύεται στην Αστική Αναζωογόνηση, απορροφά το 5,8% των
πόρων του Προγράµµατος.
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Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας , είναι δεδοµένο ότι υπερβαίνει τη ∆’ Προγραµµατική
Περίοδο. Ιδιαίτερα για την Αττική η επιτυχής διοργάνωση των Ολυµπιακών αγώνων του 2004, η
περαιτέρω διεύρυνση της Ε.Ε µε την είσοδο των νεων χωρών και η σταδιακή ολοκλήρωση των
µεγάλων έργων υποδοµής του Γ’ ΚΠΣ που συµπίπτουν χρονικά µε την έναρξη της ∆’
Προγραµµατικής Περιόδου, δηµιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων και την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων. Η µόχλευση του ιδιωτικού κεφαλαίου
αναµένεται να είναι σηµαντική, είτε άµεσα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης» και 4 «Αναζωογόνηση αστικών
περιοχών», είτε έµµεσα µέσω της συγχρηµατοδότησης των µεγάλων οδικών αξόνων του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας».
Η µη διαφοροποίηση των στρατηγικών και Γενικών Στόχων του Προγράµµατος από την αναπτυξιακή
φιλοσοφία της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου αναδεικνύουν τη συνέχεια της αναπτυξιακής
πολιτικής, η οποία αξιοποιεί τα επιτεύγµατα των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων και θέτει
νέους στόχους υιοθετώντας το κατάλληλο «µείγµα» πολιτικής προσαρµοσµένο στις αυξηµένες
απαιτήσεις που δηµιουργούνται για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Αποτέλεσµα του
ανωτέρω είναι η σηµαντικότατη αύξηση των πόρων που διατίθενται για την ενίσχυση της Ε&Α, της
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αναλογούν στο
33,6% των συνολικών πόρων του Προγράµµατος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο ΠΕΠ 2000- 2006
είναι 6,3% .
Η ευρεία διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού), τους
κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους, η ενεργός συµµετοχή τους στη διαµόρφωση του
Προγράµµατος, αφού τα συµπεράσµατα των Αναπτυξιακών Συνεδρίων αποτέλεσαν σηµαντική εισροή
για την κατάρτιση του Προγράµµατος, η ανάθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε εξωτερικό
αξιολογητή και η υιοθέτηση µιας διαδικασίας ανάδρασης µεταξύ της κατάρτισης του Προγράµµατος
και των πορισµάτων της αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
σε συνδυασµό µε τη σηµαντική αναδιάρθρωση /επανασχεδιασµό των µηχανισµών εφαρµογής της
νέας προγραµµατικής περιόδου - που δίνουν έµφαση στη βελτίωση της ικανότητας των φορέων
υλοποίησης, τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα και την ορθή δηµοσιονοµική διαχείριση των πράξεων και µε τον προσδιορισµό ποσοτικοποιηµένων στόχων που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράµµατος, συνθέτουν τα σηµαντικότερα στοιχεία που
περιλαµβάνει το Πρόγραµµα και αναδεικνύουν την Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία για την εφαρµογή
πολυετών αναπτυξιακών προγραµµάτων, όπως το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.
2.8.4 Συστάσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της διαλογικής διαδικασίας και της συνεργασίας του Συµβούλου – Αξιολογητή µε
την Οµάδα Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, ανά στάδιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, ο Αξιολογητής προέβη σε ορισµένες συστάσεις / προτάσεις για τη βελτίωση και
ορθολογικοποίηση του σχεδιασµού του Προγράµµατος, πέραν εκείνων των ανταλλαγών απόψεων σε
µεγαλύτερη συχνότητα περί των βασικών αρχών και της προετοιµασίας του σχεδιασµού του. Οι
κυριότερες συστάσεις / προτάσεις ανά στάδιο σχεδιασµού, το οποίο συµπίπτει µε τις βασικές ενότητες
του περιεχοµένου του Προγράµµατος, ήταν οι εξής:
α) Ως προς την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και τις προσδιορισθείσες ανάγκες.
Κατά την άποψη του Συµβούλου, η διάρθρωση / δοµή αυτής της ενότητας του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος θα έπρεπε να περιλαµβάνει το σύνολο των αναπτυξιακών οικονοµικών, παραγωγικών
και κοινωνικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Αττικής, µε έµφαση στους τοµείς εκείνους που θα
αποτελούσαν τις προτεραιότητες - στόχους του Προγράµµατος.
Επιπλέον, ο Σύµβουλος διατύπωσε την άποψη ότι η ανάλυση θα πρέπει να είναι δυναµική µε
διαχρονικές αναφορές, κατά το δυνατόν, προκειµένου να αποτυπωθούν οι εξελικτικές τάσεις του
κοινωνικοοικονοµικού ιστού της Περιφέρειας και να αναδειχθούν τα προβλήµατα και οι προοπτικές
σε βασικούς δείκτες του παραγωγικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, των υποδοµών κλπ.
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Στο αρχικό σχέδιο του Προγράµµατος (15/9/2006) οι παρατηρήσεις και υποδείξεις του Συµβούλου
αφορούσαν στα ακόλουθα θέµατα :
• Αναδιατύπωση του περιεχοµένου της Ενότητας 1 και προσαρµογή της ανάλυσης µε βάση τους
στόχους της Ε.Ε (Λισσαβόνα, Γκέτεµποργκ). Ειδικότερα, προτάθηκε η διάρθρωση της ανάλυσης σε
έξι θεµατικές προτεραιότητες (εξωστρέφεια και επιχειρηµατικό περιβάλλον, απασχόληση και
κοινωνική συνοχή, υπηρεσίες και υποδοµές προσπελασιµότητας, αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα
ζωής, κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, ελκυστικότητα της Αττικής ως τόπος προσέλκυσης
επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης).
• Εµπλουτισµός της ανάλυσης µε τις επιδόσεις της Περιφέρειας ως προς τους ∆ιαρθρωτικούς ∆είκτες
της Ε.Ε.
• Μεταφορά και ενσωµάτωση των στοιχείων υφιστάµενης κατάστασης που υπήρχαν στο Κεφάλαιο 2,
που αναφέρεται στην αναπτυξιακή στρατηγική του Προγράµµατος, στο Κεφάλαιο1.
• Εµπλουτισµός της υφιστάµενης κατάστασης µε στοιχεία στα θέµατα ισότητας ανδρών – γυναικών,
ενέργειας, ανάδειξης του µητροπολιτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας κλπ.
• Σύνοψη της υφιστάµενης κατάστασης µε έµφαση στα συµπεράσµατα – αποτελέσµατα.
• Ενσωµάτωση της χωρικής ανάλυσης και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας.
• Η αποτύπωση των ισχυρών σηµείων και αδύνατων σηµείων, καθώς και των ευκαιριών και απειλών /
κινδύνων να εξάγεται τεκµηριωµένα από την ανάλυση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού.
• Σύνοψη των βασικών ανισοτήτων, των προβληµάτων και των αναπτυξιακών κενών που καλείται να
αντιµετωπίσει το ΕΠ για την περίοδο 2007-2013, κατάταξη και ιεράρχησή τους.
Εκτός των παραπάνω, κατά τη διαδικασία εκπόνησης του προγραµµατικού κειµένου του ΕΠ, µετά τις
σχετικές υποδείξεις του Συµβούλου, ενσωµατώθηκαν στο Κεφάλαιο 1 επιπλέον ποσοτικά δεδοµένα
σε επιµέρους παραµέτρους της υφιστάµενης κατάστασης (π.χ. υγεία, ενέργεια, ψηφιακή σύγκλιση,
έρευνα – τεχνολογία – καινοτοµία, περιβάλλον, υποδοµές προσπελασιµότητας) µε στόχο την
πληρέστερη τεκµηρίωση των συµπερασµάτων.
Επιπλέον, προκειµένου να υπάρχει αντιστοιχία των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων µε τα
αναφερόµενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013, προτάθηκε στην τελική έκδοση του προγραµµατικού κειµένου
του ΕΠ (Μάρτιος 2007) να χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι Πίνακες ανάλυσης µε αυτούς που
περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ.
β) Ως προς τη συνέπεια της στρατηγικής.
Η κύρια άποψη του Συµβούλου Αξιολόγησης ήταν ότι η στρατηγική του Προγράµµατος θα πρέπει να
είναι εστιασµένη στην αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων που δηµιουργούν αθροιστικά ή
πολλαπλασιαστικά αρνητικά φαινόµενα ή ενισχύουν µελλοντικούς κινδύνους για την Περιφέρεια
Αττικής.
Η αξιολόγηση της στρατηγικής του Προγράµµατος, όπως προσεγγίζονταν στο από 15-09-2006 Σχέδιο
οδήγησε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης στη διατύπωση των ακόλουθων παρατηρήσεων:
•

•
•
•
•

Σε αρκετά σηµεία του Κεφαλαίου 2 της στρατηγικής περιλαµβάνονταν αναφορές για την
υφιστάµενη κατάσταση της Περιφέρειας που θα έπρεπε να αποτελούν µέρος του Κεφαλαίου
1. Ενδεικτικά αναφέρονται τα στοιχεία που τεκµηριώνουν την ελκυστικότητα της Αθήνας ως
επιχειρηµατικό κέντρο ή οι αναφορές στο µητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας.
∆εν υπήρχε αναφορά στους Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος, ενώ οι αναφερόµενοι ως
ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος προσιδίαζαν περισσότερο µε στρατηγικούς στόχους. Κατά
συνέπεια, ήταν αναγκαία η επαναδιατύπωση της στοχοθεσίας του Προγράµµατος.
Η στρατηγική έπρεπε να περιλαµβάνει αναφορές στις θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες
του σχεδιασµού για την Περιφέρεια.
Στο Κεφάλαιο 2 περιλαµβάνονταν αρκετά σηµεία που, κατά την άποψη του Συµβούλου, θα
έπρεπε να ενσωµατωθούν στο Κεφάλαιο 3 που αναφέρεται στην περιγραφή και το
περιεχόµενο των Αξόνων Προτεραιότητας.
Τέλος, έπρεπε να υπάρχει συνοπτική αναφορά του Προγράµµατος στη συνεκτικότητα της
στρατηγικής µε τις εθνικές πολιτικές και τις ευρωπαικές προτεραιότητες (ΕΣΠΑ, Εθνικό
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Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική
Συνοχής και Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την απασχόληση).
Μετά τις παρατηρήσεις αυτές και αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις του Συµβούλου Αξιολόγησης
για βελτιώσεις που αφορούσαν στη στρατηγική του Προγράµµατος, έγινε αναδιαµόρφωση τόσο της
στρατηγικής όσο και του επιχειρησιακού σχεδιασµού. Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη και το
επίσηµο κείµενο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ιανουάριος 2007) για την τελική έκδοση του προγραµµατικού
κειµένου του Ε.Π. (Μάρτιος 2007) προτάθηκε από το Σύµβουλο :
•
•
•

H προσαρµογή των ειδικών στόχων του Προγράµµατος στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ.
H επαναδιατύπωση της ονοµασίας και κυρίως του περιεχοµένου των Αξόνων
Προτεραιότητας, ώστε αυτό να γίνει πιο συνεκτικό
Κρίθηκε ότι δεν απαιτείται ειδική στοχοθέτηση και αντίστοιχα ειδική ενότητα παρεµβάσεων
για τις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας.

γ) Ως προς την ποσοτικοποίηση των στόχων του Προγράµµατος και την αποτύπωσή τους µέσω
δεικτών .
Με δεδοµένη την αναγκαιότητα χρήσης ποσοτικοποιηµένων δεικτών για την παρακολούθηση της
υλοποίησης και την αξιολόγηση του Προγράµµατος, οι συστάσεις / προτάσεις του Συµβούλου
Αξιολόγησης εστιάσθηκαν στα εξής:
•
•

•
•
•

Βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών θα πρέπει να είναι οι αρχές της καταλληλότητας, της
µετρησιµότητας, καθώς και της αναλογικότητας.
Οι στόχοι του Προγράµµατος θα πρέπει να αποτελούν ένα πλέγµα δεικτών, ανά Άξονα
Προτεραιότητας, αλληλοσυνδεόµενοι µεταξύ τους σε µια σχέση αλληλουχίας και αυτό το
πλέγµα δεικτών του Άξονα Προτεραιότητας να αποτελείται από δείκτες πραγµατοποίησης /
εκροών και δείκτες αποτελέσµατος.
Οι ποσοτικοποιηµένοι δείκτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους των Αξόνων
Προτεραιότητας, χωρίς κατ’ ανάγκη να αντιστοιχούν 1:1 µε αυτούς.
Η ποσοτικοποίηση των στόχων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και να βασιστεί σε
προηγούµενη αντίστοιχη εµπειρία και µέσα µοναδιαία κόστη.
Οι τιµές βάσης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αποτυπώνουν την υφιστάµενη κατάσταση της
Περιφέρειας, αποφεύγοντας, στο µέτρο του δυνατού, τις αναφορές σε στοιχεία εκροών ή/και
αποτελεσµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006.

2.9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ.
H Περιφέρεια Αττικής ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2005 έναν ευρύ και ουσιαστικό
διάλογο µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας για την κατάρτιση του
Αναπτυξιακού της Προγράµµατος για την Τέταρτη Προγραµµατική Περίοδο (2007-2013).
Κεντρικός Στόχος της Περιφέρειας Αττικής σε όλη την πορεία του Αναπτυξιακού Σχεδιασµού ήταν
να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµβολή και συµµετοχή τόσο των φορέων της Αυτοδιοίκησης ,
όσο και των φορέων χάραξης Τοµεακής Πολιτικής καθώς και του συνόλου των οικονοµικών και
κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της καθ’ όλη τη διάρκεια της
προετοιµασίας των προγραµµατικών εγγράφων και του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της
Περιφέρειας.
Η απαίτηση αυτή προκύπτει τόσο από την «ιδιαιτερότητα» που έχει η Περιφέρεια Αττικής στην Νέα
Προγραµµατική Περίοδο δεδοµένου ότι εντάσσεται σύµφωνα , µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο σε
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καθεστώς µεταβατικής στήριξης “phasing out” όσο και από την µεθοδολογία που η ίδια Περιφέρεια
Αττικής οριοθέτησε από την πρώτη φάση της ενεργοποίησης των διαδικασιών σχεδιασµού και η
οποία θεµελιώνει την ευρύτατη διαβούλευση και διάλογο µε όλους τους «εταίρους» µε Στόχο την
βελτιστοποίηση και την αποδοχή των σχεδιαζόµενων Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων.
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρούνται να αποτιµηθούν µε περιγραφικό τρόπο οι κυριότερες διαδικασίες
διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν στην πορεία του διαλόγου όλο το προηγούµενο διάστηµα το οποίο
οριοθετείται χρονικά από τον Ιανουάριο του 2005 έως και σήµερα.
Τα κυριότερα σηµεία της διαδικασίας της διαβούλευσης παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια :

1) Κατάρτιση του «Γενικού Προγραµµατικού Κειµένου» (Φεβρουάριος 2005).
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Περιφέρειας Αττικής και, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 2η
Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ (παράγραφος 5), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής,
εκτίµησε ότι προκειµένου να ανοίξει ο προβλεπόµενος κοινωνικός διάλογος για τις Αναπτυξιακές
προοπτικές της Περιφέρειας για την χρηµατοδοτική περίοδο 2007-2013, θα είναι σκόπιµο να
συνταχθεί ένα κείµενο «θέσεων», δηλαδή ένα γενικό «Προγραµµατικό Κείµενο», στο οποίο
περιλαµβάνονται οι ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις, οι βασικές τοµεακές και περιφερειακές
αναπτυξιακές επιλογές και τεκµηρίωσή τους σύµφωνα µε τις δυνάµεις – αδυναµίες – ευκαιρίες κινδύνους της Περιφέρειας.
2) ∆ίκτυο Φορέων-Εταίρων: Attica 2007-2013.
Για την εµψύχωση, διευκόλυνση, στήριξη, αλλά και την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας
διαβούλευσης η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, συνέταξε έναν «κατάλογο
Φορέων» που συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. Ο εν λόγω
κατάλογος σχεδιάστηκε και συµπληρώθηκε µε το σύνολο των κοινωνικών και επαγγελµατικών
φορέων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι και
σήµερα το δίκτυο επικαιροποιείται και στον κατάλογο των φορέων συµπεριλαµβάνονται περισσότερα
από 700 στελέχη από 340 φορείς
Το σύνολο των φορέων αυτών αποτελούν το «ηλεκτρονικό δίκτυο των κοινωνικών εταίρων» της
Περιφέρειας σε σχέση µε την 4η Προγραµµατική Περίοδο (Attica 2007-2013 Stakeholders Net –
ASN). Η πληροφόρηση των µελών του "δικτύου ASN" γίνεται µε τη συνεχή επικοινωνία και διανοµή
σχετικής αλληλογραφίας και επικαιροποιηµένου υλικού, το οποίο διατίθεται και στην σχετική
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

3)Σύνταξη υποστηρικτικού υλικού - Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου Φορέων για την Σύνταξη
των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013.
Το αναλυτικό «Ερωτηµατολόγιο Φορέων» για την Σύνταξη των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης 2007-2013 καταρτίστηκε και απευθύνθηκε σε φορείς σχεδιασµού, τελικούς δικαιούχους,
επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής και αφορούσε στη διατύπωση
προτάσεων για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ 2007-2013, σύµφωνα µε τις σχετικές «οδηγίες» της 2ης
εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ (Α.Π.:42154/ΕΥΣΑΠ 1861/25-10-2004). Μέσω του ερωτηµατολογίου
επιχειρήθηκε η συστηµατική καταγραφή των απόψεων των κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων της
Περιφέρειας Αττικής και η ενίσχυση της διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων και θέσεων σχετικά µε την
4η Προγραµµατική Περίοδο.
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Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της Περιφέρειας κλήθηκαν αφενός να σχολιάσουν και να συµπληρώσουν
ένα κατ’ αρχήν προτεινόµενο πλαίσιο Στρατηγικών Παρεµβάσεων της Περιφέρειας Αττικής για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και, αφετέρου, να σχολιάσουν τους «6 Τοµείς Παρεµβάσεων» οι
οποίοι υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Εγκύκλιος 2).

4) Προκαταρκτικές διαδικασίες διαβούλευσης- Συναντήσεις εργασίας (Μάϊος 2005).
Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής, διοργάνωσε καταρχήν τέσσερις (4) θεµατικές
συναντήσεις προετοιµασίας, µε τη συµµετοχή κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων της
Περιφέρειας Αττικής. Οι συναντήσεις αποτέλεσαν το πρώτο βήµα για την προετοιµασία και την
έναρξη του κοινωνικού διαλόγου. Τα θεµατικά πεδία των συναντήσεων ήταν τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ανταγωνιστικότητα – Τουριστική Ανάπτυξη – Πολιτισµός – Κοινωνία της
Πληροφορίας – Καινοτοµία - Εκσυγχρονισµός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

9 Μαΐου 2005

Ανθρώπινο ∆υναµικό – Απασχόληση – Ισότητα - Κοινωνική Φροντίδα και
Κοινωνική Οικονοµία

10 Μαΐου 2005

Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Τοπικής Ανάπτυξης – ∆ράσεις ορθολογικής Ρύθµισης του
Τοπικού Χώρου, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τοπικού Περιβάλλοντος

16 Μαΐου 2005

Μεταφορές- Υποδοµές- Περιβάλλον

17 Μαΐου 2005

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκε στους συµµετέχοντες το πλαίσιο λειτουργίας του κοινωνικού
διαλόγου που προτίθεται να ακολουθήσει η Περιφέρεια Αττικής καθώς και οι εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς τις πολιτικές της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. Στις συναντήσεις εργασίας
συµµετείχε µεγάλος αριθµός φορέων (πάνω από 60), έγινε µια πρώτη ανταλλαγή απόψεων των
κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας Αττικής.
5)Ηµερίδα Προετοιµασίας (16 Ιουνίου 2005).
Η ηµερίδα προετοιµασίας της 16ης Ιουνίου 2005 αποτέλεσε το 2ο «βήµα» προετοιµασίας της
συζήτησης για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής για την 4η Προγραµµατική
Περίοδο. Πριν την ηµερίδα διοργανώθηκαν µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης το πρώτο
δεκαήµερο του Ιουνίου του 2005 τέσσερις προπαρασκευαστικές τεχνικές συσκέψεις µε τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθήνας , Πειραιά, ∆υτ. Αττικής , Ανατολικής Αττικής ) και µια µε τον
Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας , µε κύριο Στόχο τον συντονισµό και την ανταλλαγή
απόψεων για τα θέµατα που αφορούσαν τις αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας.
Από οργανωτική άποψη, η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε σε ολοµέλεια και στη συνέχεια διαρθρώθηκε
σε 3 επί µέρους θεµατικές συναντήσεις («στρογγυλά» τραπέζια): 1. Ανταγωνιστικότητα, 2.
Ανθρώπινοι πόροι, 3. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Πέντε εµπειρογνώµονες κύρους
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(rapporteur, moderator) κατέγραψαν µε αντικειµενικό τρόπο τις προτάσεις των Φορέων και τα
«συνέθεσαν» σε καταρχήν συµπεράσµατα, τα οποία παρουσιάσθηκαν στην απογευµατινή ολοµέλεια,
µετά από την παρουσίαση ορισµένων «καλών πρακτικών» (Best Practices) από δράσεις της τρέχουσας
χρηµατοδοτικής περιόδου (2000-2006).Στην Ηµερίδα Προετοιµασίας συµµετείχαν συνολικά
περισσότερα από 200 άτοµα τα οποία εκπροσωπούσαν περισσότερους από 100 φορείς.

6) Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Αττικής (29 Ιουνίου 2005).
Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013,
πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2005 και σε αυτό συµµετείχαν περισσότεροι από 270 εκπρόσωποι
160 φορέων. Ειδικότερα από την πλευρά των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο συνέδριο
παρευρέθησαν 80 εκπρόσωποι 32 ∆ήµων, 3 εκπρόσωποι Κοινοτήτων, 25 εκπρόσωποι των 4
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Η µεθοδολογία προετοιµασίας του
αναπτυξιακού Συνεδρίου βασίστηκε σε δύο πυλώνες:
•

Στο γεγονός ότι το Συνέδριο δεν αποτελεί το τέλος, αλλά ένα ενδιάµεσο ζωτικό βήµα του
κοινωνικού διαλόγου και ,

•

Στην χωρική και τοµεακή «ταξινόµηση» των τοποθετήσεων των εταίρων.

Μέσα από την τοποθέτηση –για πρώτη φορά στα Αναπτυξιακά συνέδρια- των Κεντρικών Φορέων,
επιτεύχθηκαν ο συντονισµός και η διαλειτουργικότητα των παρεµβάσεων ανάµεσα στα Υπουργεία
και στην Περιφέρεια.
7)Επιµέλεια και διανοµή Ειδικού Ενηµερωτικού Εντύπου: Κείµενα Υποστήριξης του
Κοινωνικού ∆ιαλόγου για τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής στην 4η
Χρηµατοδοτική Περίοδο (2007-2013).
Η ειδική έκδοση συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2005 ενώ η διανοµή του ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του
2005 µε Στόχο να υποστηρίξει περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο, εµβαθύνοντας σε πληροφορίες και
γνώσεις σε σχέση µε τα ζητήµατα της στρατηγικής που προωθείται για την Περιφέρεια Αττικής και
εντοπίζεται στην ανάδειξη της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
8)Συνοπτική παρουσίαση των συµπερασµάτων της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους.
Η στρατηγική που τέθηκε σε ανοιχτή συζήτηση –σταδιακά στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου- για
την 4η προγραµµατική περίοδο (2007-2013), συστηµατοποιείται στην ανάδειξη της Περιφέρειας
Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.
Ουσιαστικά, η στρατηγική αυτή συµφωνήθηκε µε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του
κοινωνικού διαλόγου, µε ορόσηµο το 1ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο.
9) Ειδικά Ερωτηµατολόγια ∆ράσεων (Ε.Ε.∆.): Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2005.
Μέσω των Ειδικών Ερωτηµατολογίων ∆ράσεων επιτεύχθηκε η συγκέντρωση και επεξεργασία
συγκεκριµένων απόψεων, προτάσεων και ιδεών των Φορέων, στο πλαίσιο συγκεκριµένων
προτεραιοτήτων και, δυνητικά, στην αξιοποίηση των συνεργιών και συνεργασιών κατά τον σχεδιασµό
τους. Παράλληλα, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ανέδειξε ως ένα βαθµό την εµπειρία από την
εφαρµογή αντίστοιχων δράσεων, αλλά και της ωριµότητας της σχετικής πρότασης.
10)Ειδικές θεµατικές και χωρικές συναντήσεις εργασίας (∆εκ 2005- Μάρτιος 2006).
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Ο κοινωνικός διάλογος στην Περιφέρεια Αττικής παρέµεινε ανοιχτός, ζωντανός και εξελισσόµενος,
µε Στόχο να απαντήσει σε σηµαντικά ανοιχτά ζητήµατα, όπως ο τουρισµός, ο χωροταξικός
σχεδιασµός, οι ειδικές παρεµβάσεις για τα νησιά και οι ολοκληρωµένες τοπικές παρεµβάσεις.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διακίνησης των Ειδικών Ερωτηµατολογίων ∆ράσεων σχεδιάστηκε η
πραγµατοποίηση «χωρικών» συναντήσεων εργασίας σε επίπεδο Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , έτσι ώστε κατέστη δυνατό να συζητηθούν ιδέες και
αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να αναδειχθούν οι απαραίτητες δικτυώσεις και
συνεργασίες Φορέων σε σηµαντικά ζητήµατα των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών.
11) 5η Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. (28/12/2005).
Στην ηµερήσια διάταξη της 5ης Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής, συζητήθηκε και
παρουσιάστηκε από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π Αττικής ο µέχρι εκείνη την
χρονική στιγµή απολογισµός για την πορεία του κοινωνικού διαλόγου σε σχέση µε το σχεδιασµό για
την Νέα Προγραµµατική Περίοδο στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και ο προγραµµατισµός των
ενεργειών για το επόµενο χρονικό διάστηµα οι οποίοι και εγκρίθηκαν οµόφωνα από τα µέλη της
Επιτροπής σύµφωνα και µε την ΑΠ.7542/28-11-2005 απόφασή της.

12)Σχεδιασµός – Αποστολή Ερωτηµατολογίων σε Φορείς της
Ερευνητικούς Φορείς. (Φεβρουάριος 2006 – Μάιος 2006).

Αυτοδιοίκησης και σε

Σχεδιάστηκαν και απεστάλησαν µε επιστολές του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής προς τους φορείς της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α) ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια µε σκοπό την καταγραφή των αναγκών και εν
γένει την καλύτερη δυνατή προετοιµασία του Νέου Προγράµµατος στις παρακάτω κατηγορίες
παρεµβάσεων α)Οδικές Μεταφορές β)Αντιπληµµυρικά έργα γ)∆ιαχείριση στερεών απορριµµάτων
δ)Υγρά απόβλητα. Παράλληλα σχεδιάστηκαν και στάλθηκαν ερωτηµατολόγια στους φορείς της
Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας µε σκοπό την
καταγραφή των αναγκών τους και την διατύπωση των προτάσεων τους σε σχέση µε τον τοµέα
ευθύνης τους.
13)Μελέτες Ωρίµανσης και Προετοιµασίας Νέας Προγραµµατικής Περιόδου. (Ιούνιος 2006).
Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 και, ύστερα από σχετικές κατευθύνσεις
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών , προβλέφθηκε (νέο) Μέτρο για την χρηµατοδότηση
των απαραίτητων µελετών προετοιµασίας και το οποίο ενεργοποιήθηκε µε σχετική πρόσκληση.
14) 53η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (7/7/2006).
Στην 53η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (7/7/2006) παρουσιάστηκαν προς τα
µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου αναλυτικά : α)Η 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 β) το γενικό περίγραµµα
και οι κατευθύνσεις των τοµέων παρέµβασης του νέου προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής όπως
αυτό διαµορφώθηκε µε βάση τις δεσµεύσεις που απορρέουν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς , το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τους υπό διαµόρφωση κανονισµούς της Ε.Ε.
15)Τεχνικές συσκέψεις – συναντήσεις µε τις Οµάδες Σχεδιασµού Προγραµµάτων των φορέων
χάραξης πολιτικής. (Ιούνιος 2006 -Φεβρουάριος 2007)
Με την έκδοση της 3ης εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών όπου
αποσαφηνίστηκαν και οριοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό η αρχιτεκτονική των προγραµµάτων της νέας
περιόδου, ο στρατηγικός προγραµµατισµός η χρηµατοδοτική οριοθέτηση µε βάση τις αρµοδιότητες
των φορέων χάραξης τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής η Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος της
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Περιφέρειας Αττικής49 απέστειλε επιστολές σε όλες τις Οµάδες Σχεδιασµού των φορέων χάραξης
πολιτικής όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην 3η εγκύκλιο και αµέσως ξεκίνησε ευρύ κύκλο τεχνικών
συσκέψεων – συναντήσεων µε τις αντίστοιχες Οµάδες Σχεδιασµού Προγράµµατος των φορέων
χάραξης τοµεακής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν
επαναλαµβανόµενες τεχνικές συσκέψεις µε τις παρακάτω Οµάδες Σχεδιασµού :
OΣΠ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ΟΣΠ για την Ανταγωνιστικότητα.
ΟΣΠ Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων.
ΟΣΠ του Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΟΣΠ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
ΟΣΠ Μεταφορών (Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών)
ΟΣΠ Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΟΣΠ Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Σκοπός των συναντήσεων µε τις αντίστοιχες Οµάδες Σχεδιασµού των φορέων χάραξης πολιτικής ήταν
η γνωστοποίηση προς την ΟΣΠ της Περιφέρειας Αττικής τόσο της στρατηγικής όσο και των
πολιτικών και των προτεραιοτήτων στον τοµέα ευθύνης του κάθε Υπουργείου όπως αυτή
αποτυπώνεται στα προγραµµατικά του κείµενα για τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις στην γεωγραφική
περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. Το «υλικό» το οποίο αποτέλεσε το προϊόν των τεχνικών
συσκέψεων κωδικοποιήθηκε ανά τοµέα παρέµβασης και απεικονίζεται στον Αναπτυξιακό
προγραµµατισµό της Περιφέρειας Αττικής.
Επίσης η Περιφέρεια Αττικής εκπροσωπήθηκε και κατέθεσε τις προτάσεις της και τις απόψεις της
τόσο στα Αναπτυξιακά Συνέδρια που διοργανώθηκαν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 50 που
δραστηριοποιούνται στον χώρο ευθύνης της όσο και στα Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια51 που
διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ συµµετείχε και στα τοµεακά
αναπτυξιακά συνέδρια σε τοµείς που το νέο Περιφερειακό Πρόγραµµα Πρόγραµµα θα έχει απ’ευθείας
παρέµβαση (Ψηφιακή σύγκλιση , τουρισµός) ή συµπληρωµατική δράση και συνέργεια (Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
Επίσης µετά και την έκδοση της 4ης Εγκυκλίου (Νοέµβριος 2006) και αφού είχε προηγηθεί το ∆
Αναπτυξιακό Συνέδριο52 από το ΥΠΟΙΟ πραγµατοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις – συσκέψεις
(Νοέµβριος 2006 και Φεβρουάριος 2007) µε τους φορείς χάραξης τοµεακής πολιτικής και αντίστοιχα
49

ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 928/13-3-2006, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1203/1-09-2006,ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 885/12-07-2006
Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Πειραιά 27-28 Μαΐου 2005, Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής 56 Μαΐου 2006 , Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Αθηνών 25 Ιουλίου 2006.
51 ο
1 Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο , 16 Ιουλίου 2005 όπου παρουσιάστηκαν οι περιφερειακές και τοµεακές προτεραιότητες
50

καθώς και οι απόψεις των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων.
2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο , 9 ∆εκεµβρίου 2005 όπου παρουσιάστηκε προσχέδιο κειµένου εργασίας του στρατηγικού
µέρους του ΕΣΠΑ.
3Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο , 21 Ιουνίου 2006, όπου παρουσιάστηκε η 3η Εγκύκλιος για την Κατάρτιση των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – Η Πορεία εφαρµογής
Σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους.
52

4o Eθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο , 5 Οκτωβρίου 2006 όπου παρουσιάστηκε το πλαίσο το Συστηµάτων
∆ιαχείρισης και Ελέγχου και σχέδιο για τις ∆ιατάξεις Εφαρµογής για την Νέα Προγραµµατική Περίοδο 20072013.
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θεµατικά τραπέζια µε την συµµετοχή και των εκπροσώπων του ΥΠΟΙΟ όπου οριστικοποιήθηκαν
τόσο η ποσοτικοποίηση των δεικτών εκροών και αποτελέσµατος όσο και η εξειδίκευση των
αντίστοιχων κατηγοριών παρέµβασης που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
2.10 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ & TΩΝ ΙΣΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.
Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί µια οριζόντια πολιτική της ΕΕ. Η
προώθηση της ισότητας των φύλλων απαιτεί παρεµβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των
γυναικών το ποσοστό ανεργίας των οποίων, αλλά και το ποσοστό συµµετοχής τους στο εργατικό
δυναµικό είναι σαφώς διαφοροποιηµένα µε τα αντίστοιχα των ανδρών (υψηλότερο και χαµηλότερο
αντίστοιχα), την άρση των διαφορών στα επίπεδα αµοιβών, την ισότιµη συµµετοχή τους σε κέντρα
λήψης αποφάσεων, την άρση περιορισµών για την πρόσβαση τους σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα κλπ.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης και συνακόλουθα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προωθούν
µια σειρά ενεργητικών και παθητικών µέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της προώθησης των φύλων.
Το Ε.Π Αττικής 2007 –2013 παρεµβαίνει άµεσα σε θέµατα προώθησης της ισότητας των φύλλων σε
δύο σηµαντικά πεδία πολιτικής που είναι η «ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας» και η
βελτίωση των υποδοµών/υπηρεσιών για την φροντίδα των παιδιών.
Η δηµιουργία των σχετικών κοινωνικών υποδοµών συµβάλλει στην «συµφιλίωση» οικογενειακής
ζωής και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. ∆ράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας θα περιληφθούν σε δύο Άξονες Προτεραιότητας και συγκεκριµένα στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης» και του Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών και νησιωτικών περιοχών»,που προβλέπεται η
χρήση της ρήτρας του 10% για δράσεις ΕΚΤ. Επίσης 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 Αττικής
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. Επισηµαίνεται επίσης ότι τόσο η στρατηγική όσο
και οι επιµέρους προτεραιότητες του παρόντος ΕΠ λαµβάνουν υπόψιν τις αρχές της µή διάκρισης και
της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία, κατ΄απαίτηση του Άρθρου 16 του Κανονισµού
1083/2006.
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2.11 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.
Εισαγωγή
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που 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. Με τη λογική ότι, όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεµελιωµένες
στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η
βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η γενικότερη επέµβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Οι αρχικές δεσµεύσεις γύρω από το ζήτηµα της ΣΠΕ περιλαµβάνονται στην «έκθεση Brundtland» και
στην Agenda 21, ενώ συγκεκριµένες σχετικές αναφορές περιελήφθησαν στην αρχική Στρατηγική της
Λισσαβόνας και διατηρήθηκαν κατά την αναθεώρησή της.
Η ενσωµάτωση στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτηµένο επήλθε µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ
«σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων»
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (Επ. Εφ. L 197/21.7.2001
σ. 30–37). Στο κείµενο της Οδηγίας δεν υιοθετείται ο όρος «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση»,
παρά µόνο ο – εν πολλοίς ισοδύναµος – όρος της «εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
σχέδια και προγράµµατα».
Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και ρυθµίζει τη
διεξαγωγή της διαδικασίας ΣΠΕ σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα:
Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι:
Η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και ,
Η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιµασία και υιοθέτηση σχεδίων και
προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης.
Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι:
1. η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µέσω µιας επιστηµονικής µελέτης
εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόµενο σχέδιο ή πρόγραµµα,
2. η διαβούλευση µε τους πολίτες και τα όµορα κράτη – µέλη,
3. η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και διαβούλευσης
στην προς έγκριση µορφή του σχεδίου ή προγράµµατος,
4. η παρακολούθηση των µελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου ή
προγράµµατος.
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Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρµονίστηκε µε την Οδηγία ΣΠΕ µέσω της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β). Πρόκειται για µια πιστή µεταφορά της Οδηγίας
ΣΠΕ στα µέτρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγµατικότητας, στην οποία τηρείται
τόσο ο διπλός στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφέρειας Αττικής (ΣΜΠΕ).
Μη Τεχνική Περίληψη.
Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ
Το ΠΕΠ Αττικής καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Αττικής, η οποία χρηµατοδοτικά εντάσσεται
στις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out) του στόχου Σύγκλιση. Εποµένως, η παρούσα
µελέτη έχει ως χωρικό πεδίο αναφοράς την Περιφέρεια Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της χώρας και ειδικότερα καταλαµβάνει το
νοτιοανατολικό τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 Km2 και καλύπτει το 2,9% της
συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα της
Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο µεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια
Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτευούσης περιλαµβάνει το πολεοδοµικό
συγκρότηµα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του Υµηττού και της Πεντέλης
(λεκανοπέδιο της Αθήνας) αποτελώντας το 11,2% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. Η
περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της εδαφικής περιφέρειας της
Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑ) Αθηνών – Πειραιώς, η οποία αντιστοιχεί κατά βάση στο
Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Αποτελεί, δηλαδή, τµήµα της «βασικής περιοχής» (“core area”) του
ευρύτερου χώρου της Αττικής, ο οποίος έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά µιας Μητροπολιτικής
περιοχής.
Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το 88,8% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Χωρίζεται στη
δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη Νοµαρχία Πειραιά. Στη Νοµαρχία Πειραιά, εκτός από
την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαµίνα,
Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται
στην Πελοπόννησο. Το υπόλοιπο της Αττικής περιλαµβάνει σήµερα ουσιαστικά την περιαστική ζώνη
του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγµα µικρότερων πόλεων και οικισµών πολύ στενά
συνδεδεµένο µε τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της περιοχή.
Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Αττικής
Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η ύπαρξη του πρώτου µητροπολιτικού κέντρου της
χώρας και η γεωγραφική της θέση που χαρακτηρίζεται από την κεντροβαρικότητα της έναντι των
υφιστάµενων και υπό δηµιουργία αναπτυξιακών υποδοµών της χώρας. Η «µητροπολιτική» λειτουργία
του αστικού κέντρου της Αθήνας σε εθνική κλίµακα στηρίζεται στα καταλυτικά για όλη τη χώρα
µεγέθη της µεταποίησης, των υπηρεσιών και των σχετικών υποδοµών.
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Η Αθήνα, αποτελεί το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών ως Πρωτεύουσα και κέντρο παροχής
προηγµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, είναι ισχυρός διαµετακοµιστικός σταθµός
εµπορευµάτων και συγκοινωνιακός κόµβος διεθνούς επιρροής.
Η Περιφέρεια εµφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής πύκνωσης του
«µητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης). Παράλληλα, εµφανίζονται
τάσεις µεγέθυνσης του δικτύου οικισµών της εξωαστικής ενδοχώρας του Πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος Πρωτευούσης (ΠΣΠ), καθώς και έντονη ανάπτυξη των παραλιακών περιοχών, µε
κινητήρια δύναµη (driver) την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη και συνδυασµό αυτών για την
επίτευξη εξωστρέφειας (τουριστικές κατοικίες), δυνατότητες συνδυασµού τουρισµού-πολιτισµού
(mega-events, προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ)) κ.λ.π..
Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των ορίων που
καλύπτουν θεσµοθετηµένα σχέδια και όρια, ακόµη και σε όλο τον εθνικό χώρο. Πιο άµεση όµως είναι
η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό) χώρο πέραν της Αττικής, όπου
παρατηρούνται ακόµη και καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ τόπων κατοικίας και εργασίας, όπως και
µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την Αθήνα. Στο χώρο αυτόν ανήκουν η Κορινθία, η
Αρκαδία, η Αργολίδα η Βοιωτία, µέρος της Φθιώτιδας και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων,
που αποτελούν όχι µόνο περιοχές παραθερισµού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκησης
επιχειρηµατικών ή άλλων δραστηριοτήτων µε έδρα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Πρωτεύουσας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσµού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο
πραγµατικός πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001)
παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε 3.761.810 κατοίκους. Έτσι η Περιφέρεια, αν και καλύπτει
µόλις το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του συνολικού πληθυσµού,
γεγονός το οποίο υπογραµµίζει το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της.
Η οικονοµία της Περιφέρειας Αττικής είναι σε µεγάλο βαθµό εξωστρεφής, δεδοµένου ότι µεγάλο
τµήµα της µεταποιητικής παραγωγής καθώς και οι υπηρεσίες του τριτογενή τοµέα (π.χ. τουρισµός)
απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και κυρίως τις ευρωπαϊκές.
Η Αττική παράγει περίπου το 40% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και διατηρεί την κυρίαρχη θέση
της στην εθνική οικονοµία. Παράλληλα, σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25, η
Περιφέρεια Αττικής σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας από το 78,1% του
Κοινοτικού µέσου όρου στο 86,7% µέσα σε µια 8ετία. Το 80% περίπου του παραγόµενου προϊόντος
της Περιφέρειας προέρχεται από τον τριτογενή τοµέα.
Από την τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΕΣΥΕ 2004) προκύπτει η
αναµενόµενη υπεροχή του τριτογενή τοµέα στην Αττική µε ποσοστό 81,5%. Ταυτόχρονα, η
πρωτογενής παραγωγή αποτελεί µόλις το 0,48% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας,
ενώ ο δευτερογενής τοµέας κατέχει το 18%.
Στην Περιφέρεια εξακολουθεί να συγκεντρώνεται ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού της χώρας (37%) και της απασχόλησης (37,4%). Η ανεργία µετά το 2001
µειώνεται και βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το µέσο όρο της χώρας. Σηµαντικό πρόβληµα
της Περιφέρειας Αττικής είναι το υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας και γυναικείας ανεργίας
(παρά τη µείωση που παρουσιάζουν), καθώς και ανεργίας αποφοίτων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
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Η Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή συγκέντρωση σχολικών µονάδων, σε
αντίθεση µε την υψηλή συγκέντρωση εκπαιδευόµενου πληθυσµού. Η Περιφέρεια παρουσιάζει
σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε
σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών
ανά τµήµα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. Παρά το γεγονός
ότι το πρόβληµα της διπλοβάρδιας έχει µειωθεί, το 7,3% των σχολείων της Περιφέρειας εξακολουθεί
να λειτουργεί πρωί – απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά ηµέρες (έναντι 4,4% του συνόλου της χώρας).
Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και ανάγκες σε εξοπλισµούς τόσο στην
πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εργαστήρια πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια
και σχολικές βιβλιοθήκες).
Στον τοµέα της υγείας η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των
υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν,
µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας πολλών
νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω και της πίεσης που ασκούν τα
µεταναστευτικά ρεύµατα και η γήρανση του πληθυσµού. Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε
εξοπλισµούς και ιατρικό προσωπικό των λειτουργούντων Κέντρων Υγείας καθώς επίσης και
κατακερµατισµός και πολυδιάσπαση του δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Στους τοµείς της καινοτοµίας και έρευνας καθώς και της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Περιφέρεια Αττικής υπερισχύει σε όλους τους δείκτες, ως προς τις υπόλοιπες
Περιφέρειες της χώρας, εξακολουθεί ωστόσο να παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε την
Ε.Ε.
Παρά την ύπαρξη των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που έχει η Περιφέρεια Αττικής η Αθήνα για το
έτος 2006 κατατάσσεται προτελευταία (32η) στον Πίνακα µε τις ελκυστικότερες Ευρωπαϊκές πόλεις
ως επιχειρηµατικά κέντρα. Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η Περιφέρεια Αττικής, όσο
και η χώρα ευρύτερα, είναι η µειωµένη ελκυστικότητα της σαν τόπος για την προσέλκυση
επενδύσεων και η υστέρηση της σε µια σειρά παραµέτρους που προσδιορίζουν την
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.
Στον τοµέα του τουρισµού η Αττική παρουσιάζει µειωµένη ελκυστικότητα ως τουριστικός
προορισµός, όπως προκύπτει από τη µείωση της τουριστικής κίνησης κατά την τελευταία δεκαετία. Οι
βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν ο οξύς διεθνής ανταγωνισµός από γειτονικές
µεσογειακές χώρες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες στην κυκλοφορία, η παρεχόµενη
ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές υποστηρικτικές υποδοµές (συνεδριακοί και
εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικής υποδοµής, µαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λ.π..) που ευνοούν την
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουριστικής
δραστηριότητας, η ελλιπής διασύνδεση και ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και πολιτιστικής
υποδοµής, η υποβαθµισµένη αισθητική και αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λ.π..
Οι παραπάνω παράγοντες συνδυάζονται και µε την ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες
και νησιωτικές περιοχές του υπόλοιπου της Χώρας, λόγω και της κρατικής πολιτικής κινήτρων /
αντικινήτρων για την ανάπτυξη του τουρισµού στις εκτός Αττικής περιοχές. Επισηµαίνεται στην
ανάλυση ότι γενικά, η Αθήνα δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχή διοργάνωση των
Ολυµπιακών Αγώνων για την ανάπτυξη του τουρισµού, σε αντίθεση µε άλλες Ολυµπιακές πόλεις. Ο
τουρισµός της Περιφέρειας παραµένει µονοδιάστατα προσανατολισµένος στον Ιστορικό –
Πολιτιστικό τουρισµό (εστιασµένο στις επισκέψεις των παγκόσµιας εµβέλειας µνηµείων της πόλης)
και στον τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην παράκτια ζώνη. Επίσης, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς
οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών ειδικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση σε εκείνες που
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοµέα στην κατεύθυνση της αειφορίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να
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επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα κατά τα δύο τελευταία έτη (2005 και
2006) φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις ανακοπής της φθίνουσας πορείας.
Τέλος, στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρεια- απαντώνται
«περιοχές – θύλακες» που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε όρους οικιστικού και
φυσικού περιβάλλοντος, φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο κοινωνικών
εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά κανόνα συγκεντρώνουν πληθυσµιακές οµάδες που
παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ παρουσιάζουν και φαινόµενα «χωρικού
αποκλεισµού». Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα βιώσιµης
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής κατά βάση είναι τα νησιά. Για τις περιοχές αυτές απαιτούνται
δράσεις περιβαλλοντικής και οικιστικής αναβάθµισης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη βιώσιµων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Φυσικό Περιβάλλον – Περιοχές Προστασίας – Πιέσεις.
Η παρούσα κατάσταση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος στην Αττική έχει ως βασικά
χαρακτηριστικά την άναρχη οικιστική επέκταση, τα προβλήµατα κυκλοφορίας, το ελλειµµατικό
αστικό και περιαστικό πράσινο και την έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, που αποτελούν
σηµαντικά και, συνεχώς επιδεινούµενα, προβλήµατα. Επιπροσθέτως, η συσσώρευση πληθυσµού και
δραστηριοτήτων στην Αττική, σε συνδυασµό µε την οικιστική ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες ανάγκες
για καλύτερη οργάνωση του αστικού χώρου.
Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων, ολοκληρώθηκαν σηµαντικά έργα µεταφορικής – συγκοινωνιακής υποδοµής (Μετρό, ΗΣΑΠ,
τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, Αττική οδός κ.α.), τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να συµβάλλουν στη
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, συµβάλλοντας εν µέρει και στην αναβάθµιση του αστικού
περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των ιδιωτικών οχηµάτων σε συνδυασµό
µε το γεγονός ότι τα αναβαθµισµένα ΜΜΜ δεν εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο όλες τις περιοχές
της πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική εξακολουθεί να παραµένει η έλλειψη χώρων στάθµευσης, έχει ως
αποτέλεσµα η χρήση τους να µην αντικαθιστά σε θεαµατικό βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού
αυτοκινήτου ως µέσου µετακίνησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται, µε την πάροδο του χρόνου, λόγω
της αυξανόµενης ζήτησης για µεταφορές σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή και δυσανάλογα
αυξανόµενη φέρουσα ικανότητα του κυκλοφοριακού δικτύου. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση
δηµιουργεί αρνητικές συνέπειες στην οµαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και, κατ’ επέκταση,
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα µειώνει την ελκυστικότητα της πόλης.
Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την Αττική, εκτός του κυκλοφοριακού, εξακολουθούν να
παραµένουν η µη ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό έργων
διαχείρισης των απορριµµάτων, η εµφάνιση νέων ατµοσφαιρικών ρύπων και η συρρίκνωση του
φυσικού αδόµητου περιβάλλοντος, καθώς και οι ελλιπείς τοπικά υποδοµές αποχέτευσης οµβρίων
υδάτων και υγρών αποβλήτων.
Συνοπτική Περιγραφή του ΕΠ
Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα προγραµµατική περίοδο είναι «Η
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρο της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσόγειου»
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Το ΕΠ έχει ως στόχο να αµβλύνει τα αρνητικά διαρθρωτικά προβλήµατα που σήµερα εµφανίζει η
Περιφέρεια, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της σε συνδυασµό µε τις στρατηγικές
κατευθύνσεις που θέτει η Ε.Ε. για την πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης και την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική και τέλος να εξυπηρετήσει το αναπτυξιακό της
όραµα, στο οποίο συµπυκνώνεται η βούληση των φορέων της κοινωνίας, των πολιτών, της
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και το οποίο παράλληλα αποτελεί και εθνικό στόχο αποτυπωµένο
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ είναι:
•

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο.

•

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

•

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος.

•

Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Με βάση τους επιλεχθέντες Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος, τις θεµατικές και χωρικές
προτεραιότητες διαµορφώθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος:
ΑΠ1.

Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας

ΑΠ2.

Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής

ΑΠ3.

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης

ΑΠ4.

Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών

ΑΠ5.

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) ύψους
2438Μ€.
Εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων του Ε.Π
Η αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την επίτευξη των στόχων του ΕΠ, πραγµατοποιήθηκε
µε ένα ισορροπηµένο µίγµα επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, οδηγώντας στην επιλογή
εκείνης της δυνατότητας που εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη περιβαλλοντική συµβατότητα, µαζί µε
σηµαντική επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ, αξιολογούνται ως
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διαµορφωµένες εναλλακτικές δυνατότητες, κυρίως οι προτάσεις που προέκυψαν από την εκτενή
διαβούλευση, στο πλαίσιο εφαρµογής της αρχής της εταιρικής σχέσης. Οι εναλλακτικές δυνατότητες
αναφέρονται σε δύο διακριτά επίπεδα: αυτό της στοχοθεσίας και αυτό της κατανοµής των πόρων.
Εναλλακτικές δυνατότητες σε επίπεδο στοχοθεσίας
Η διαµόρφωση των στρατηγικών στόχων / προτεραιοτήτων του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής
αποτέλεσε µια αρκετά σύνθετη διαδικασία και προέκυψε ύστερα από εκτενή διαβούλευση µε το
σύνολο των φορέων, που αναµένεται να επηρεαστούν από την εφαρµογή του.
Αρχικά, προσδιορίστηκε µε σαφήνεια το στρατηγικό «όραµα» της ΕΠ. Σε αυτό το στάδιο, το πλήθος
των εναλλακτικών δυνατοτήτων ταξινοµήθηκε σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες ως εξής:
-

δυνατότητες που προέτασσαν την οικονοµική ανάπτυξη ως βασικό µοχλό επίτευξης των στόχων
της συνοχής,

-

δυνατότητες που έθεταν ως κύριο µέληµα τη γενική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
πολιτών στην Περιφέρεια, µέσω ενός πλήθους παρεµβάσεων σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων.

-

δυνατότητες που αναγνώρισαν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής και
προέτασσαν την ενίσχυση του χαρακτήρα αυτού, σε συνδυασµό µε την εξωστρέφεια, ως
βασικού µοχλού επίτευξης της συνοχής και βελτίωσης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας.

Στη συνέχεια, και µε βάση: την κατανεµηµένη αξιολόγηση των πρώτων φάσεων της διαβούλευσης,
έγινε αντιληπτό ότι η τρίτη εναλλακτική αφενός ικανοποιεί πληρέστερα τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής για τη Συνοχή και ειδικότερα εκείνες που αφορούν στις Περιφέρειες Μεταβατικής
Στήριξης όπως η Αττική και αφετέρου ισορροπεί τις προτεραιότητες της βιώσιµης ανάπτυξης µε τις
ιδιαίτερες συνθήκες της Περιφέρειας.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής τέθηκε για την προγραµµατική περίοδο
2007 - 2013 ως κεντρικός στρατηγικός στόχος – όραµα «Η Ενίσχυση του ∆ιεθνούς Ρόλου της
Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο Χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Μεσογείου».
Κατόπιν τούτου, ακολούθησε σε δεύτερο στάδιο η διαδικασία εξειδίκευσης του προαναφερθέντος
στρατηγικού οράµατος σε γενικούς στόχους. Με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της πληρέστερης
δυνατής επίτευξης του στρατηγικού οράµατος του ΕΠ διαµορφώθηκαν τελικά οι ακόλουθοι τέσσερις
(4) γενικοί στόχοι:
1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο.
2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας,
της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των
νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.
3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος.
4. Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Αυτοί οι στόχοι συγκρότησαν, στη συνέχεια, στη δοµή του ΕΠ ισάριθµους άξονες προτεραιότητας,
στους οποίους προστέθηκε και ένας πέµπτος για την Τεχνική Στήριξη, οι παρεµβάσεις του οποίου
είναι οριζόντιου χαρακτήρα και αποσκοπούν στην οργανωτική υποστήριξη της υλοποίησης του ΕΠ.
Πιο αναλυτικά, οι άξονες του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013 είναι οι εξής:


Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας



Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής.



Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της
Ψηφιακής Σύγκλισης.

165

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013



Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών



Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Στήριξη Εφαρµογής.

Εναλλακτικές δυνατότητες σε επίπεδο κατανοµής πόρων.
Μετά την οριστικοποίηση της στοχοθεσίας του ΕΠ (στρατηγικό όραµα – γενικοί στόχοι – άξονες
προτεραιότητας) ακολούθησε η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων όσον αφορά στην
ποσοστιαία κατανοµή των πόρων του Προγράµµατος στις θεµατικές προτεραιότητες των γενικών
στόχων.
Σε αυτό το επίπεδο υιοθετήθηκε η προσέγγιση του σχεδιασµού από τη βάση προς την κορυφή (bottom
- up), δηλ.: καταγραφή των αναγκών της Περιφέρειας – ιεράρχηση των αναγκών σύµφωνα µε την
κρισιµότητά και τη συνάφεια τους µε τους στόχους του ΕΠ – συσχέτιση των αναγκών µεταξύ του ΕΠ
της Περιφέρειας και των τοµεακών ΕΠ.
Από την όλη διαδικασία προέκυψαν οι ακόλουθες δυο (2) εναλλακτικές δυνατότητες:


Εναλλακτική δυνατότητα Α: έµφαση στις πρωτογενείς δυνάµεις της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, δηλαδή στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, και στη σηµαντική ενίσχυση των πολυτροπικών µεταφορών.



Εναλλακτική δυνατότητα Β: έµφαση στις παρεµβάσεις για την ενίσχυση των υποστρωµατικών
παραγόντων που διαµορφώνουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, όπως οι υποδοµές, η
αναζωογόνηση περιοχών και ο πολιτισµός και η άρση των αιτίων που παράγουν
περιβαλλοντικές πιέσεις.

Η επιχειρησιακή αξιολόγηση των δυο αυτών εναλλακτικών ανέδειξε ως προσφορότερη την
εναλλακτική Β διότι κατευθύνει περισσότερα κονδύλια σε τοµείς που επηρεάζουν σηµαντικά τη
διαβίωση µεγάλου τµήµατος των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, όπως η
περιβαλλοντική βελτίωση και η πρόληψη κινδύνων.

Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ, καταλήγει στον εντοπισµό
ορισµένων, περιορισµένης έντασης, πιθανών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τις
αναµενόµενες βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων
του ΕΠ. Τα κυριότερα σηµεία της εκτίµησης, συνοψίζονται ως εξής:
∆εν εντοπίζονται τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης, προερχόµενες από τους γενικούς και ειδικούς
στόχους του ΕΠ, γεγονός που εν µέρει οφείλεται στην ουσιαστική συµµετοχή των περιβαλλοντικών
κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων.
Ορισµένες επιπτώσεις εκτιµάται ότι είναι πιθανόν να προέλθουν από την υλοποίηση των
παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας,
σε παράγοντες της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και του τοπίου. Επίσης, οι παρεµβάσεις του Άξονα
Προτεραιότητας 3 για τον τουρισµό και την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, εκτιµάται ότι
είναι πιθανόν να συνοδευτούν από τάσεις επιδείνωσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων στο φυσικό
και αστικό περιβάλλον.
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Προτεινόµενα Μέτρα για την Aντιµετώπιση των Eπιπτώσεων.
Τα προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων, εστιάζουν στην προληπτική δράση, ώστε να
αποφευχθεί εκ των προτέρων η εµφάνιση τάσεων περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Τα βασικότερα
σηµεία είναι:
Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 προτείνονται κατάλληλα µέτρα επιλογής της
χωροθέτησής τους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης, ενώ
παράλληλα προτείνεται η διασφάλιση, µέσω κατάλληλων επιλογών κατά την υλοποίηση του ΕΠ, της
διατροπικότητας των µεταφορών και της στροφής του µέγιστου δυνατού ποσοστού του µεταφορικού
έργου προς οικολογικά αποτελεσµατικότερα µέσα.
Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3, προτείνεται η επιλογή κατάλληλων κριτηρίων
υλοποίησης, που θα διασφαλίζουν την προώθηση περιβαλλοντικά συµβατών επενδύσεων. Επίσης,
προτείνεται η περαιτέρω προώθηση της διάστασης της οικολογικής αποτελεσµατικότητας στις
ενισχυόµενες επιχειρήσεις, κυρίως διαµέσου της ενθάρρυνσης για υιοθέτηση πρακτικών «πράσινης
επιχειρηµατικότητας», «πράσινου γραφείου», επαύξησης της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας,
ορθολογικότερης χρήσης πρώτων υλών και περιορισµού των αποβλήτων. Τέλος, για τις παρεµβάσεις
εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος, πέραν των παραπάνω, προτείνεται η θέσπιση κριτηρίων
επιλεξιµότητας που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.
Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4, προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων
που οδηγούν σε βελτίωση των πρωτογενών παραγόντων του αστικού περιβάλλοντος, όπως η
αναλογία του κατά κεφαλήν πρασίνου και οι περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της ταυτότητας των
περιοχών.
Οι προβλεπόµενοι όροι , περιορισµοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείρηση του
περιβάλλοντος που περιλαµβάνονται στην ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ ενσωµατώθηκαν στα
καττάλληλα σηµεία του Ε.Π. Επίσης τα απαραίτητα µέτρα παρακολούθησης περιγράφονται στην
ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Προγράµµατος.
Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας και της συµβολής της στρατηγικής και των
προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προτεραιότητες.
Το βασικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το περιβάλλον, συµπυκνώνεται στο Έκτο Κοινοτικό Πρόγραµµα
∆ράσης για το Περιβάλλον «Περιβάλλον 2010 - Το µέλλον µας, η επιλογή µας», το οποίο εγκρίθηκε
µε την Απόφαση 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον (OJ L 242,
10.09.2002). To 6o Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον καθορίζει τις προτεραιότητες και τους
στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2010 και
µετά, και περιγράφει λεπτοµερώς τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συµβολή στην υλοποίηση της
στρατηγικής της σε θέµατα Αειφόρου ανάπτυξης.
Το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες προτεραιότητας:
•

Η αλλαγή του κλίµατος: Στόχος εδώ είναι να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου σε
επίπεδα τέτοια ώστε να µην προξενούνται τεχνητές µεταβολές του κλίµατος στη γη.
167

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

Βραχυπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του
πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή από σήµερα και µε ορίζοντα το χρονικό διάστηµα 20082012, να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά 8% συγκριτικά µε το 1990. Πιο
µακροπρόθεσµα, από σήµερα µέχρι το 2020, οι εκποµπές αυτές θα πρέπει να έχουν µειωθεί
κατά 20-40%, στο πλαίσιο µιας αποτελεσµατικής διεθνούς συµφωνίας.
•

Φύση και βιοποικιλότητα: Ο στόχος εδώ είναι η προστασία και αποκατάσταση της δοµής
και λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσµίως.

•

Περιβάλλον και υγεία: Ο στόχος είναι να επιτευχθεί µια τέτοια ποιότητα του περιβάλλοντος,
ώστε η υγεία του ανθρώπου ούτε να κινδυνεύει ούτε αρνητικά να επηρεάζεται.

•

∆ιαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων: Στόχος είναι να λαµβάνεται µέριµνα
ώστε η κατανάλωση ανανεώσιµων και µη ανανεώσιµων πόρων να µη θέτει σε δοκιµασία το
περιβάλλον· θα πρέπει γι' αυτό να διαχωρίζεται η οικονοµική µεγέθυνση από τη χρήση των
φυσικών πόρων, να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των τελευταίων και να µειώνεται η
παραγωγή αποβλήτων. Ειδικότερα ως προς τα στερεά απόβλητα, στόχος είναι να έχουν
µειωθεί κατά 20% µέχρι το 2010 και κατά 50% από σήµερα µέχρι το 2050.

Το πρόγραµµα δράσης προβλέπει τη χάραξη επτά θεµατικών στρατηγικών µε τα εξής αντικείµενα:
ατµοσφαιρική ρύπανση, θαλάσσιο περιβάλλον, αειφόρο χρήση των πόρων, πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων και ανακύκλωση, αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων, προστασία του εδάφους, αστικό
περιβάλλον.
Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται περισσότερο σε µια σφαιρική κατά θέµα προσέγγιση παρά σε
ορισµένους ρύπους ή τύπους οικονοµικής δραστηριότητας όπως παλαιότερα. Ορίζουν δε
µακροπρόθεσµους στόχους, που βασίζονται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
αλλά και στην επιδίωξη συνέργειας ανάµεσα στις διάφορες στρατηγικές καθώς και µε τους στόχους
της στρατηγικής της Λισσαβόνας για οικονοµική µεγέθυνση και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Παράλληλα, η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την οικονοµική
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ρυθµίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, η οποία πρόσφατα έχει εισαχθεί σε τροχιά ανανέωσης µε την έγκριση δήλωσης από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 15/16 Ιουνίου 2006. Σύµφωνα µε το κείµενο της δήλωσης, οι βασικοί
στόχοι της ανανεωµένης – σε σχέση µε αυτή του Γκέτεµποργκ (2001) – στρατηγικής για την αειφόρο
ανάπτυξη, είναι:
•

Προστασία του περιβάλλοντος: ∆ιατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη
της την ποικιλία, τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη και εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και προώθηση
αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να αποσυνδεθεί η οικονοµική
µεγέθυνση από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.

•

Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή: Προώθηση µιας δηµοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς και
δίκαιης κοινωνίας, που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, σέβεται τα
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θεµελιώδη δικαιώµατα και την πολιτιστική ποικιλοµορφία, διασφαλίζει την ισότητα ανδρών
και γυναικών και καταπολεµά κάθε µορφή διάκρισης.
•

Οικονοµική ευηµερία: Προώθηση µιας ακµάζουσας, καινοτόµου, πλούσιας σε γνώσεις,
ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσµατικής οικονοµίας, που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο
ζωής, πλήρη απασχόληση και ποιότητα της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•

Ανάληψη των διεθνών ευθυνών µας: Ενθάρρυνση της εφαρµογής, σε παγκόσµιο επίπεδο,
δηµοκρατικών θεσµών βασιζόµενων στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία και
προάσπιση της σταθερότητας των θεσµών αυτών. Ενεργός προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσµο και µέριµνα ώστε οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβιβάζονται µε την παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη και µε τις
διεθνείς δεσµεύσεις της.

Αν και οι εθνικές διαδικασίες για την ανανέωση της ελληνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη
βρίσκονται σε εξέλιξη, το ΕΠ Αττικής 2007 – 2013, ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τους τέσσερις
παραπάνω στόχους της ανανεωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ειδικότερα:
Ο στόχος για την προστασία του περιβάλλοντος εξυπηρετείται κυρίως µέσω του Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», αλλά και των
αειφορικών επιλογών του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας –
Ενέργειας»
Ο στόχος για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, εξυπηρετείται, κυρίως ως προς το δεύτερο
σκέλος του, από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 για την Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, αλλά και
από το συνολικό αναµενόµενο αποτέλεσµα του ΕΠ.
Ο στόχος για την οικονοµική ευηµερία, και ειδικότερα οι συνιστώσες του για µια πλούσια σε γνώσεις,
ανταγωνιστική και οικολογικά αποτελεσµατική οικονοµία εξυπηρετείται από τον Άξονα
Προτεραιότητας 3 για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής
Σύγκλισης, αλλά και από την πλειοψηφία των ειδικών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την
Aειφόρο Ανάπτυξη και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
Τέλος, ο στόχος για την ανάληψη των διεθνών ευθυνών µας, εξυπηρετείται κυρίως ως προς την
ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τόσο από
τις αειφορικές επιλογές του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την Ενίσχυση των Υποδοµών
Προσπελασιµότητας - Ενέργειας, όσο και από την ευρύτερη ώθηση στην οικολογική
αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που αναµένεται ως συνολικό αποτέλεσµα της
υλοποίησης του ΕΠ.
Μέτρα Παρακολούθησης.
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος περιγράφονται
παρακάτω τα συνιστώµενα µέτρα παρακολούθησης όπως αυτά απεικονίζονται και στην σχετική ΚΥΑ
«Εγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αττικής 2007-2013».
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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 και άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ
παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου.
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 τη
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 θα εκπονηθεί 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 από την Αρχή Σχεδιασµού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η
εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.
∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης.
Όπως αναφέρθηκε, η οδηγία όπως και η ελληνική νοµοθεσία απαιτεί ότι πρέπει να υπάρξει
διαβούλευση µε τις περιβαλλοντικές αρχές και την κοινωνία ως τµήµα της διαδικασίας ΣΠΕ. Οι
λεπτοµερείς διαδικασίες για τις διαβουλεύσεις ρυθµίζονται κανονικά από την εθνική νοµοθεσία. Οι
διαβουλεύσεις απαιτούνται στις ακόλουθες περιστάσεις:
•

Στον προσδιορισµό των προγραµµάτων που απαιτούν µια ΣΕΑ, οι οριζόµενες αρχές µε τις
περιβαλλοντικές ευθύνες πρέπει να ερωτηθούν. Πρέπει επίσης να ερωτηθούν κατά τη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε το φάσµα και το επίπεδο λεπτοµέρειας που περιλαµβάνεται στην
περιβαλλοντική έκθεση

•

Το σχέδιο προγράµµατος και η περιβαλλοντική έκθεση πρέπει να τεθούν στην διάθεση των
περιβαλλοντικών αρχών και της κοινωνίας. Στις περιβαλλοντικές αρχές και στο κοινό πιο πιθανό
να επηρεαστεί ή το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
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υλοποίησης του προγράµµατος πρέπει να δοθεί µια έγκαιρη ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις
τους.
•

Προβλέπονται επίσης διασυνοριακές διαβουλεύσεις µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ εάν το
περιβάλλον τους είναι πιθανό να επηρεαστεί σηµαντικά από το σχέδιο ή το πρόγραµµα. Αυτό το
ζήτηµα είναι σχετικό για το νέο Στόχο Εδαφικής Συνεργασίας των ∆ιαρθρωτικών ταµείων53.

Το πλέγµα στοχοθεσίας και προτεραιοτήτων, δηλαδή η διαµόρφωση του στρατηγικού οράµατος και η
εξειδίκευσή του σε γενικούς και ειδικούς στόχους, καθώς και σε Aξονες Προτεραιότητας, αποτελεί
ένα από τα ουσιωδέστερα µέρη ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Για το ΕΠ της Περιφέρειας
Αττικής, το πλέγµα των στόχων που προσανατολίζουν τις παρεµβάσεις του προγράµµατος σε
συγκεκριµένους τοµείς, διαµορφώθηκε µέσω µιας διαδικασίας «ανάδυσης» από τη διαβούλευση
µε το σύνολο των φορέων που πρόκειται να επηρεαστούν από την εφαρµογή του ΕΠ. Αυτή η
διαδικασία, η οποία ξεκίνησε αρκετά νωρίς, στις αρχές του 2005, αποτέλεσε στην πράξη µια
ουσιαστική διαδικασία , κατά την οποία διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις, διαρκώς βελτιούµενες,
τέθηκαν υπό αξιολόγηση σε διαδοχικά στάδια διαβούλευσης, από τις γενικές κατευθύνσεις προς τις
πιο εξειδικευµένες πτυχές του προγράµµατος. Η ανάδειξη των καταλληλότερων προσεγγίσεων σε
κάθε στάδιο, τροφοδοτούσε το επόµενο µε διαρκώς βελτιούµενες αφετηρίες. Ακόµα επισηµαίνεται ότι
για τη διαµόρφωση του πλέγµατος στοχοθεσίας και προτεραιοτήτων λήφθηκαν υπόψη και οι
εισηγήσεις των συµβούλων της Εκ των προτέρων αξιολόγησης, καθώς και των µελετητών της
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, ήδη κατά το στάδιο προετοιµασίας και διαµόρφωσης του
προγραµµατικού κειµένου.
Παραλλήλως η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε /ΕΥΠΕ οικ. 107017/5.9.2006 (ΦΕΚ 1225/Β2006)
περί «Εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων , σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. η οποία και µετά την ολοκλήρωσή της
κατατέθηκε στην αρµόδια για την έγκρισή της Υπηρεσία (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
/ΥΠΕΧΩ∆Ε) µε το Α.Π. 2206/2-04-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.. Η ΣΜΠΕ
µετά τον έλεγχό της από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης διαβιβάστηκε µε το Α.Π οικ. 128178/18-42007 για την διαδικασία της διαβούλευσης µε καταληκτική προθεσµία 45 ηµερών από την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία.
Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγµατοποιήθηκε όπως προβλέπεται µε βάση το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο στα παρακάτω επίπεδα :
1)Aποστολή του φακέλλου της Μελέτης στους παρακάτω φορείς :

53

•

YΠΕΧΩ∆Ε (∆/ση Χωροταξίας , ∆/ση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού , ∆/ση Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού ,∆/ση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου,Κεντρική Υπηρεσία
Υδάτων , Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας), Γενική
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων.

•

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

∆εν εφαρµόζεται στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής
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•

Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης)

•

Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας,
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

•

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

•

Υπουργείο Τουρισµού

•

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Γενική Γραµµατεία Μεταφορών , Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνιών)

•

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής)

•

Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Αττικής

•

Ε.Υ.∆ Ε.Π. Αττικής.

2)∆ηµοσιοποίηση του φακέλλου της µελέτης προς το κοινό .
α)∆ηµοσιεύτηκε σχετική ανακοίνωση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης προς το κοινό σε δύο
ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ ( ΑΠ. 2514/2004-2007 Έγγραφο της ΕΥ∆ΕΠΑ «∆ηµοσίευση Ανακοίνωσης»)
β)Αναρτήθηκε το πλήρες κείµενο της µελέτης στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepatt.gr
Tέλος το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής κατά την 54η Συνεδρίαση του η οποία
διεξήχθη στις 17-05-2007 συζήτησε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το
ΠΕΠ Αττικής και διατύπωσε την σύµφωνη γνώµη του η οποία και κοινοποιήθηκε στην Ειδική
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε το υπ΄ αριθ, Γ.Γ 2144/4-06-2007 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας Αττικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013.

3.1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007- 2013.

Οι θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν την στρατηγική του Ε.Π. Αττικής θα
υλοποιηθούν µέσω τεσσάρων (4) Aξόνων Προτεραιότητας. Τους Άξονες αυτούς συµπληρώνει
και η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής. Συνακόλουθα, η διάρθρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013
έχει ως εξής:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2013.
1.
Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας.
2.
Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής .
3.
Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
4.
Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών Περιοχών.
5.
Τεχνική Στήριξη Εφαρµογής.

2007-

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π Αττικής 2007-2013 έχει διακριτή επιχειρησιακή
στρατηγική. Το περιεχόµενο της στρατηγικής του κάθε Άξονα Προτεραιότητας αναλύεται σε
∆ράσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν κοινές ως προς τον επιχειρησιακό στρατηγικό στόχο
παρεµβάσεις (κατηγορίες δράσεων).
Για λόγους συστηµατικής αποτύπωσης των παρεµβάσεων του Ε.Π. Αττικής 2007-2013, η
διάρθρωση των Αξόνων έχει ενσωµατώσει τις κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ54 και έχει
οµογενοποιηθεί στις ακόλουθες ενότητες.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

54

Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.
Ενδεικτικές ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και ∆είκτες.
Αναµενόµενες Επιπτώσεις.
Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/τοµέων περιοχών/ειδικών εδαφικών µονάδων.
Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων.
Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ (µόνο στους Άξονες που θα χρησιµοποιηθεί)
Κρατικές ενισχύσεις.
Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις -Συνολικές επιχορηγήσεις και χρήση εργαλείων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής..
Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων.

Εγκύκλιοι 3 και 4 ΥΠΟΙΟ, Τεχνική Οδηγία 1, Εφαρµοστικός Κανονισµός.
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3.2ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1.
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΩΝ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

1. Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση και
επέκταση των υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας. Η στρατηγική του Άξονα
αφορά αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών µέσα από ένα
δίκτυο αναβαθµισµένων και περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσµατικών
και οικονοµικά προσιτών ενδοαστικών και εξωαστικών µεταφορικών υποδοµών και, αφετέρου,
στην αναβάθµιση και διασφάλιση της λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήµατος.
Ειδικότερα δε η στόχευση κατά τοµείς έχει ως ακολούθως :
Προσπελασιµότητα – Μεταφορές.
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας αντιµετωπίζονται βασικά προβλήµατα προσπελασιµότητας ,
τα οποία συνιστούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η Περιφέρεια
Αττικής. Η σηµερινή κατάσταση του συστήµατος µεταφορών της Αθήνας αποτελεί µόνο την απαρχή
µιας συνεχώς επιδεινούµενης κυκλοφοριακής ασφυξίας της πόλης. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα
ιεραρχείται ως το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια. Το νέο δίκτυο των
µέσων σταθερής τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα προγραµµατισµένα
συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας πρέπει να συνδυαστούν µε σειρά
συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην Περιφέρεια
Αττικής.
Oι αστικές συγκοινωνίες πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο ώστε τα λεωφορεία και τα
τρόλεϊ να είναι τροφοδότες του Μετρό, του προαστιακού σιδηροδρόµου και του τραµ και αντίστροφα,
µε στόχο την αύξηση του µεριδίου επιβατικής κίνησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η
δηµιουργία ενός σύγχρονου «καθαρού» και αποτελεσµατικού συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων για τις
καθηµερινές µετακινήσεις.
Όσον αφορά στις συνδυασµένες (πολυτροπικές) µεταφορές, η ενίσχυση του ρόλου της Αττικής ως
κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου προϋποθέτει τη διασύνδεση των λιµανιών µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µία από τις χαµηλότερες τιµές στην Ε.Ε. του δείκτη
µεταφορικών υποδοµών «ποσοστό χιλιοµέτρων αυτοκινητοδρόµων ανά κάτοικο». Μεγάλα έργα
όπως η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ που σχεδιάσθηκαν µε ορίζοντα εικοσαετίας σε σχέση µε τον ηµερήσιο
κυκλοφορικό φόρτο που θα εξυπηρετούν, κινδυνεύουν ήδη να θεωρηθούν κορεσµένα. Αντίστοιχη
είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στο τµήµα του ΠΑΘΕ που διέρχεται από το πολεοδοµικό
συγκρότηµα. Η αναγκαία δηµιουργία συνδετήριου οδικού δικτύου µεταξύ των δύο τµηµάτων του
ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Αθήνα) που να παρακάµπτει συνολικά το πολεοδοµικό
συγκρότηµα Αθηνών - Πειραιά αλλά και να συνδέει άµεσα τις δύο µεγαλύτερες βιοµηχανικές
περιοχές της χώρας ( Θριάσιο – Οινόφυτα) ,η ολοκλήρωση των συνδετήριων οδικών αξόνων µε τους
µεγάλους οδικούς άξονες (ΠΑΘΕ) –Αττική Οδός, οι παρεµβάσεις – βελτιώσεις στον άξονα της
ΠΑΘΕ που διασχίζει το πολεοδοµικό συγκρότηµα καθώς και η δηµιουργία της βόρειας πύλης της
Αθήνας (µέσω αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, όπως λ.χ η ολοκλήρωση της λεωφόρου
Κύµης και η επέκταση του ΗΣΑΠ από την Κηφισιά έως την Εθνική οδό), συνθέτουν µέρος των
κρίσιµων προτεραιοτήτων για τις χερσαίες µεταφορές.
Ενέργεια.
Οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα της Ενέργειας, αφορούν στην ενίσχυση του
γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, µέσω της ένταξης
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της στα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου και της προώθησης
προγραµµατισµένων υποδοµών, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και
βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων.
Επιδιώκεται η επέκταση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και αύξηση
της δυναµικόητητας και ευστάθειας αυτού,ενώ στον τοµέα του Ηλεκτρισµού οι στόχοι εστιάζονται
στην απρόσκοπτη τροφοδοσία περιοχών µε υψηλή ζήτηση, µέσω της επέκτασης και ενίσχυσης του
Συστήµατος Μεταφοράς και του ∆ικτύου ∆ιανοµής.
Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί βασική παράµετρο µιας ορθολογικής
ενεργειακής πολιτικής, προβλέπονται επίσης δράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον τοµέα
πετρελαίου, µε έργα που αφορούν στην µετεγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου Oι ενισχύσεις αυτές
έχουν σαν στόχο τη δηµιουργία κινήτρων στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες δεξαµενές
αποθήκευσης καυσίµου εντός του αστικού ιστού να τις επαναγκαταστήσουν σε άλλο κατάλληλο
χώρο. Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης δεξαµενών υπαγορεύεται αποκλειστικά από λογους
προστασίας του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τις αρχες της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης
όπως αυτές ορίζονται στην συνθήκη ΕΚ η µετεγκατάσταση των δεξαµενών πετρελαίου είναι
πρωταρχικής σηµασίας όσον αφορά τός την πρόληψη των ατυχηµάτων όσο και τον περιορισµό των
συνεπειών των ατυχηµάτων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο επίδρασης της Περιφέρειας Αττικής προς τα νησιά των Κυκλάδων, το έργο διασύνδεσης
των τελευταίων µε το δίκτυο ηλεκτρισµού της ηπειρωτικής Ελλάδας µέσω της Αττικής αποτελεί έργο
µείζονος σηµασίας για τη µελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης των
φορτίων τους .
2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων :
• Ανάπτυξη, αναβάθµιση και επέκταση των αστικών µεταφορών .
• Επέκταση - ολοκλήρωση ∆ιευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας.
• Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου.
• Ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών .
• Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων.
Στους στόχους του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται επίσης η βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών µέσω της µείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις µετακινήσεις
του πληθυσµού και συµπληρωµατικά η επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται από την
έλλειψη των χώρων στάθµευσης.
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει:
Στους Γενικούς Στόχους 1,2,13, 14 του ΕΣΠΑ καθώς και στις Χωρικές Προτεραιότητες και ειδικότερα στην Προτεραιότητα Βιώσιµη
Αστική Ανάπτυξη.
Στις προτεραιότητες 1, 3 και 4 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση ) και στην 4η , Κατευθυντήριες
Γραµµές για την Συνοχή (Η εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής)
Στην 11η και στην 16η Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Στον Γενικό Στόχο 1 και 3 του Ε.Π. Αττικής.

3. ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής :
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3.1) Πολυτροπικές Μεταφορές.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις:
• Ανάπτυξη και ενίσχυση του σιδηροδροµικού δικτύου καθώς και επέκταση των δικτύων των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς.
• Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) και παρεµβάσεις στις Εθνικές Οδούς.
• Ανάπτυξη συµπληρωµατικού περιφερειακού οδικού δικτύου (συµπεριλαµβανοµένων του
επαρχιακού οδικού δικτύου και του δικτύου των νησιών) .
• Ολοκλήρωση λιµενικών υποδοµών και συµπληρωµατικών αλιευτικών υποδοµών και
διασύνδεσή τους µε τα συγκοινωνιακά δίκτυα.
3.2) Βελτίωση των Συγκοινωνιακών Υποδοµών και βελτίωση του Συστήµατος Αστικών
Μεταφορών.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις:
• Προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών .
• Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών.
• Βελτίωση της κινητικότητας των ΑΜΕΑ.
3.3) Αναβάθµιση και Επέκταση Ενεργειακού Συστήµατος.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις:
• Ολοκλήρωση και – εκσυγχρονισµός του δικτύου ηλεκτρισµού, παρεµβάσεις για
διασύνδεση των νησιών µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την
κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια.
• Ειδικές επενδύσεις για την µετεγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου.
• Ολοκλήρωση υποδοµών και δικτύου διανοµής – µεταφοράς Φυσικού Αερίου.

176

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

4. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες.

ΜΟΝ/∆Α
ΜΕΤ/ΣΗΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ
2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Κατασκευή
αποπεράτωση
αυτοκινητοδρόµων
ΤΕΝ-Τ

Χλµ

Ο δείκτης αποτιµά το
ΥΠΕΧΩ∆Ε,
συνολικό
µήκος
σε
ΓΓ∆Ε, ∆/ΝΣΗ
χλµ.αυτοκινητοδρόµων
Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
εντός ΤΕΝ-Τ που θα
(∆1) & ΑΤΤΙΚΗ
κατασκευαστούν και θα
Ο∆ΟΣ A.E.
αποπερατωθούν
στο
/ 2006
πλαίσιο του Προγράµµατος

Χλµ

Ο δείκτης µετράει το
συνολικό µήκος σε χλµ. των
οδικών
τµηµάτων
του
Επαρχιακού ∆ικτύου που
βελιτώνονται ως προς τα
γεωµετρικά
τους
ΥΠΕΧΩ∆Ε,
χαρακτηριστικά. Για τον ΓΓ∆Ε, ∆/ΝΣΗ
Ο∆ΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
υπολογισµό του δείκτη
(∆1), 2006
προσµετράται το συνολικό
µήκος
κάθε
ενός
λειτουργικά
αυτοτελούς
ενιαίου οδικού τµήµατος
που αναβαθµίζεται (µεταξύ
διαδοχικών ή µη κόµβων).

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το
συνολικό µήκος σε χλµ
γραµµών σταθερής των
µέσων σταθερής τροχιάς, ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ /
2007
ΤΡΑΜ,
που
κατασκευάζονται
και
αποπερατώνονται
στο
πλαίσιο του Προγράµµατος.

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το
συνολικό µήκος σε χλµ
νέων γραµµών που θα
καταεσκευασθούν
ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ
αναβαθµίζεται στο τµήµα
& ΟΣΕ / 2007
του
Προαστιακού
σισδηροδρόµου Πειραάις –
Αεροδρόµιο
–Λαυριο
(Γραµµή Κορωπί – Λαύιο)

και
εντός

Βελτίωση / αναβάθµιση
περιφερειακών
οδών
(εκτός αυτοκινητόδροµων
και εθνικής οδοποιίας)

Κατασκευή
και
αποπεράτωση
γραµµής
µαζικών µέσων µεταφοράς
σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ

Επέκταση
γραµµής
µαζικών µέσων µεταφοράς
σταθερής
τροχιάς,
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ

Αναβάθµιση
Γραµµής
µαζικών µέσων µεταφοράς
σταθερής
τροχιάς,
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το
συνολικό µήκος σε χλµ
γραµµών σταθερής των
ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ
µέσων σταθερής τροχιάς,
& ΟΣΕ / 2007
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ που θα
αναβαθµισθούν
στο
πλαίσιο του Προγράµµατος.

169,3

756,15

24

47,13

47,13

105

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο συνολικό µήκος
αυτοκινητοδρόµων TEN-T εντός των διοικητικών ορίων
της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα, στα τµήµατα
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ-ΟΙΝΟΗ 104 ΧΜ. και
ΑΤΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ: 65,3 ΧΜ. H τιµή στόχος αναφέρεται στα χλµ.
που θα–κατασκευαστούν στο πλάισιο του προγράµµατος
και αφορούν στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού (50)
χλµ., τον αυτοκινητόδροµο Μαρκόπουλο-Λύριο (50
χλµ), και παρεµβάσεις στην Εθνική οδό Αθηνών Λαµίας
(Τµήµα από 3 Γέφυρες έως κόµβο Αττικής Οδού) (5)χλµ
)

43,3

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο υφιστάµενο συνολικό
µήκος περιφερειακών οδών του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Αττικής. Η τιµή στόχος αναφέρεται στα
χλµ. που θα βελτιωθούν / αναβαθµιστούν µετά την
ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013. Η τιµή
στόχος, που αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆'
προγραµµατικής περιόδου, εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο
κόστος 1.800.000 Ευρώ / χλµ., όπως αυτό προκύπτει από
αντίστοιχες παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου
2000-2006 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής.

3

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο συνολικό µήκος γραµµής
του µέσου µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς ΤΡΑΜ
που λειτουργεί στο τέλος του έτους 2006. Η τιµή στόχος
αναφέρεται
στα
χλµ.
γραµµής
ΤΡΑΜ
που
θακατασκευαστούν στυο πλαίσιο του προγράµµατος και
αφορούν στην επέκταση του ΤΡΑΜ, τµήµα ΣΕΦ Πειραιάς 3 χλµ, .

31,5

Η τιµή στόχος αναφέρεται στα νέα χλµ. που θα
κατασκευαστούν στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής 20072013 και αφορούν την επέκταση του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου Αττικής, τµήµα Κορωπί - Λαύριο (31,
5χλµ. διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής (ανάπτυγµα).

6

Η τιµή βάσης αφορά στο µήκος της σιδηροδροµικής
γραµµής του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ και συγκεκριµένα στο
τµήµα Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες, στο τέλος του Γ' ΚΠΣ,
στο οποίο θα γίνουν οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο του
Προγράµµατος. Η τιµή στόχος (τέλος ∆' προγραµµατικής
περιόδου) αφορά σε 6 χλµ. διπλής ηλεκτροκινούµενης
γραµµής (σε ανάπτυγµα).Επίσης πέραν της κατασκευής
των γραµµών περιλαµβάνονται και όλα τα απαρίτητα
συµπληρωµατικά
έργα
ανισόπεδες διαβάσεις,
σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση κλπ) ώστε να αυξηθεί η
ταχύτητα και η ασφάλεια κυκλοφορίας στη γραµµή.
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Λιµένες
αναβαθµίζονται

O δείκτης αναφέρεται στον
αριθµό λιµένων όπου θα
που
Αριθµός πραγµατοποιηθούν
παρεµβάσεις αναβάθµισης
από το Πρόγραµµα

∆ΕΙΚΤΗΣ

Αύξηση
του
µήκους
αυτοκινητοδρόµων εντός
ΤΕΝ-Τ

Αναβάθµιση
περιφερειακών
οδών
(εκτός αυτοκινητόδροµων
και εθνικής οδοποιίας)

Επέκταση γραµµής µέσων
µαζικής
µεταφοράς
σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ

ΜΟΝ/∆Α
ΜΕΤ/ΣΗΣ

%

ΥΕΝ / 2006

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

1

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ
2013

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ο δείκτης αναφέρεται στην
αύξηση του µήκος του δικτύου
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ Τ που προκύπτει από την
ΕΥ∆. Ε.Π.ΟΑΛΑ
κατασκευή και αποπεράτωσή
–ΕΥ∆ ΠΕΠ
45%
τους
στο
πλαίσιο
του
ΑΤΤΙΚΗΣ /2007
Προγράµµατος ως προς το
συνολικό
µήκος
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ-Τ
στην Περιφέρεια .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

62%

Η τιµή βάσης του συγκεκριµένου δείκτη αφορά την
ποσοστιαία αύξηση του µήκους αυτοκινητοδρόµων
ΤΕΝ-Τ εντός των διοικητικών ορίων της
Περιφέρειας Αττικής που επετεύχθηκε εντός των
χρονικών ορίων της Γ Προγραµµατικής Περιόδου.
Η τιµή στόχος περιλαµβάνει και την τιµή βάσης.

%

Ο δείκτης αναφέρεται στο
ποσοστό του µήκους του δικτύου
των περιφερειακών οδών που
ΕΥ∆. Ε.Π.ΟΑΛΑ
προκύπτει από την αναβάθµιση
–ΕΥ∆ ΠΕΠ
τους χρηµατοδοτούµενη από το
ΑΤΤΙΚΗΣ /2007
Πρόγραµµα ως προς το συνολικό
µήκος των περιφερειακών οδών
στην Περιφέρεια.

6%

12%

Η τιµή βάσης του συγκεκριµένου δείκτη αφορά την
ποσοστιαία
αναβάθµιση
της
περιφερειακής
οδοποιίας που επετεύχθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΉΣ 200-2006. Η τιµή στόχος περιλαµβάνει
και την τιµή βάσης.

%

Ο δείκτης ορίζεται ως µήκος του
δικτύου
γραµµής
σταθερής
τροχιάς
του
ΤΡΑΜ
που
επεκτείνεται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος ως προς το
συνολικό µήκος του.

24

13%

Η τιµή στόχος του συγκεκριµένου δείκτη αφορά τον
καθαρό στόχο εντός της Νέας Προγραµµατικής
Περιόδου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 20072013. Η τιµή βάσης αφορά την κατασκευή 24 χλµ.

Ο δείκτης ορίζεται ως ο
Πρόσθετος πληθυσµός µε
πρόσθετος συνολικός πληθυσµός
δυνατότητα
πρόσβασης
οποίο
παρέχεται
η
Αριθµός στον
στα
µέσα
µαζικής
κατοίκων δυνατότητα πρόσβασης πεζή στο
µεταφοράς
σταθερής
δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς (
τροχιάς (ΤΡΑΜ)
ΤΡΑΜ).

Χρόνος
διαδροµής
Αεροδρόµιο - Λαύριο
µέσω του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

4

Η τιµή βάσης αναφέρεται στα εθνικής εµβέλειας λιµάνια
του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου και της
Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής. Η τιµή στόχος
αναφέρεται στην αναβάθµιση ενός λιµένα και
συγκεκριµένα
αυτόν
του Λαυρίου,
που θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος.

Λεπτά

ΕΥ∆ Ε.Π.
ΣΑΑΣ/2007

ΤΡΑΜ ΑΕ &
ΟΑΣΑ / 2006

Ο δείκτης αναφέρεται στο χρόνο
κάλυψης
της
διαδροµής
Αεροδρόµιο - Λαύριο µετά την ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ
κατασκευή και αποπεράτωση της & ΟΣΕ / 2007
νέας σιδηροδροµικής γραµµής
του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ.

Αύξηση
ταχύτητας
κυκλοφορίας
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
χλµ./ ώρα
Σιδηρόδροµου
Αττικής
(Τµήµα Πειραιάς - Τρεις
Γέφυρες)

Ο δείκτης αναφέρεται στην
αύξηση
της
ταχύτητας
κυκλοφορίας των συρµών στη
ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ
σιδηροδροµική γραµµή του
& ΟΣΕ / 2007
ΠΡΟΑΣΤΙΚΟΥ
µετά
τις
παρεµβάσεις στο πλαίσιο του
Προγράµµατος.

Χρόνος
διαδροµής
Κόρινθος - Λαµία (οδικά)

Ο δείκτης αναφέρεται στη
µείωση του χρόνου διαδροµής
που θα επέλθει ως αποτέλεσµα
των έργων κατασκευής και ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2007
αποπεράτωσης
αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ-Τ
στο πλαίσιο του Προγράµµατος.

Ώρες

60.000

0

30

2,46

Η τιµή στόχος του συγκεκριµένου δείκτη αφορά
τον πρόσθετο πληθυσµό που
θα αποκτήσει
δυνατότητα πρόσβασης στο ΤΡΑΜ µετά και την
επέκταση της γραµµής του Τράµ προς τον Πειραιά.
30.000 Η τιµή στόχος αφορά τον καθαρό στόχο της Νέας
Προγραµµατικής Περιόδου Η τιµή βάσης του
δείκτη αφορά την µέση επιβατική κίνηση του Τράµ
ηµερησίως άρα τον πραγµατικό πληθυσµό µε
πρόσβαση στο υφιστάµενο δίκτυο.

20

Αφορά νέα γραµµή που µε την ολοκλήρωση
επιτυγχάνεται η σιδηροδροµική σύνδεση των δυο
λιµανιών Πειραιάς - Λαύριο και την σύνδεση του
λιµανιού του Λαυρίου µε το Αεροδρόµιο
Ελευθέριος Βενιζέλος.

80

Η τιµή βάσης αναφέρεται στην ταχύτητα
κυκλοφορίας στη διαδροµή της σιδηροδροµικής
γραµµής του ΠΡΟΑΣΤΙΚΟΥ Αττικής στο τµήµα
Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες πριν τις παρεµβάσεις του
Προγράµµατος.

2,20

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον υφιστάµενο χρόνο
κάλυψης της διαδροµής Κόρινθος - Λαµία οδικά,
δηλαδή πριν τις παρεµβάσεις στο πλαίσιο του
Προγράµµατος των έργων κατασκευής και
αποπεράτωσης αυτοκινητοδρόµων ΤΕΝ-Τ.
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5. Αναµενόµενες επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο.
Ενίσχυση
ενός
ολοκληρωµένου
και
λειτουργικού
µοντέλου
µετακινήσεων,
προσανατολισµένου στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και στην ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας.
Αύξηση του µεριδίου επιβατικής κίνησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς , µε προοπτική
λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών ως ενιαίου συνόλου. (διαλειτουργικότητα
συστηµάτων µεταφορών).
Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των µετακινήσεων από και προς πόλους
εµπορικής, τουριστικής και πολιτισµικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Βελτίωση της προσπελασιµότητας, κυκλοφοριακή εξυγίανση, αισθητική αναβάθµιση και
βελτίωση της ασφάλειας των µετακινήσεων στις οδικές αρτηρίες αφενός του πολεοδοµικού
συγκροτήµατος και, αφετέρου, των λοιπών πόλεων της Περιφέρειας.
Βελτίωση της ασφάλειας και µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.
Ενίσχυση µακροπρόθεσµα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο
εσωτερικό της Περιφέρειας (συµπεριλαµβανοµένων και των νησιών) σε χωρικούς και
κοινωνικο-οικονοµικούς όρους.
Βελτίωση της ασφαλούς ενεργειακής προσφοράς.
Περαιτέρω βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος , φυσικού και ανθρωπογενούς από
οχλούσες εγκαταστάσεις στα πλαίσια των αρχών της προφύλαξης και της προληπτικής
δράσης.,

6. Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
•
Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες,
τουρίστες, επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού κ.λ.π.)
•
όλες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

•

Το σύνολο της Περιφέρειας

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
Ε∆ΑΦΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

•

Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας,, περιοχές
απειλούµενες από περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.λπ.
Νησιωτικές περιοχές

•

7. Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του Άξονα, δεν υπάρχει συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

Επενδύσεων και το

8. Κρατικές ενισχύσεις.
Θα εξετασθεί η χρήση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας.
Eπίσης θα διασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν κατά
την έγκριση απόφασης της χορήγησης της ενίσχυσης.

179

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

9. Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις- Συνολικές επιχορηγήσεις και χρήση εργαλείων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
Στο πλαίσιο του Άξονα δεν θα υλοποιηθούν πιλοτικές και καινοτόµες παρεµβάσεις..
10. Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων έργων .
Στον Άξονα περιλαµβάνονται µεγάλα έργα τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής και χωρίζονται στις
παρακάτω κατηγορίες :
Μεταφορικές υποδοµές.
Α. Σιδηροδροµικές Υποδοµές
• Ολοκλήρωση Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αττικής.
Αφορά την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων και πεζογεφυρών στο τµήµα από Πειραιά έως 3
Γέφυρες , έργα οδικού δικτύου σε κρίσιµα τµήµατα του εσωτερικού οδικού δακτυλίου και µέρους
υπογειοποίησης σιδηροδροµικού δικτύου καθώς και κατασκευής Ηλεκτραµαξοστασίου
σιδηροδροµικών συρµών. Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) : 90εκ.€.
• ∆ηµιουργία Εµπορευµατικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο.
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των υποδοµών του Εµπορευµατικού Κέντρου
στο Θριάσιο Πεδίο (Ε/Κ) σε οριοθετηµένη ζώνη παροχής υπηρεσιών συναφών µε τις µεταφορές,
όπου οι ενδιαφερόµενες ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν τις
δραστηριότητές τους. Η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και η επένδυση σε εµπορευµατικά
κέντρα αποτελεί σαφή προτεραιότητα στον εθνικό σχεδιασµό των µεταφορικών υποδοµών. Η έµφαση
των συνδυασµένων µεταφορών δίνεται στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, όπου είναι δυνατόν, τριών
µεταφορικών µέσων, δηλ. σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και οδικών. Τα παραπάνω είναι σε συνάφεια
µε την πολιτική για την δηµιουργία των εµπορευµατικών κέντρων όπως αυτή περιγράφεται στο Ε.Π.
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας». Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη : 70εκ.€.).
• Επέκταση του Τραµ τµήµα Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)-Πειραιάς.
Αφορά την επέκταση της υφιστάµενης γραµµής ΤΡΑΜ µέχρι το κέντρο του Πειραιά. Ενδεικτικός
προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη : 55εκ.€.).
• Επέκταση Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αττικής , τµήµα Κορωπί - Λαύριο.
Αφορά την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής από τον υπάρχοντα σταθµό Κορωπίου προς
Λαύριο για την ολοκλήρωση του δικτύου του Προαστιακού Σιδηρόδροµου µεχρι το λιµάνι του
Λαυρίου. Η σύνδεση της γραµµής αυτής (και κατ' επέκταση του λιµένα Λαυρίου) µε το ∆ιεθνές
Αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος» θα γίνεται µέσω της γραµµής που συνδέει τη γραµµή του Προαστιακού
Σιδηρόδροµου µε το Αεροδρόµιο . Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) : 125εκ.€.)
• Επισκευαστική βάση στον Πειραιά, για συρµούς αστικών µεταφορών σταθερής τροχιάς.
Αφορά την κατασκευή της νέας επισκευαστικής βάσης για συρµούς αστικών µεταφορών στον
Πειραιά που περιλαµβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και νέας γραµµολογίας
για την πρόσβαση και την εναπόθεση των συρµών στην επισκευαστική βάση, και µε προσδοκώµενη
θετική επίπτωση την µεγιστοποίηση των χώρων προς εκµετάλλευση (χώροι επισκευής και εναπόθεσης
συρµών) καθώς και τη βελτιστοποίηση της διάταξης των προτεινοµένων χρήσεων ως προς τα
δεδοµένα του περιβάλλοντος χώρου (βασικές ροές πεζών και οχηµάτων, χρήσεις κτιρίων, δεδοµένα
φυσικού περιβάλλοντος - θάλασσα). Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) : 85εκ.€.
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Β.Οδικές υποδοµές.
• Επέκταση ταχείας Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Λαυρίου.
Αφορά στην κατασκευή παράκαµψης Λαυρίου ως επέκταση της Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Λαυρίου
και βελτίωση – αναβάθµιση της κύριας οδού. Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) :
50εκ.€.
• Επεκτάσεις Αττικής οδού.
Αφορά στην επέκταση της ∆υτικής Περιφερειακής Υµηττού ως το Ελληνικό και τα νότια προάστια
και τη σύνδεσή της µε τηµ Λεωφ. Ποσειδώνος καθώς και την κατασκευή της Νότιας-Ανατολικής
περιφερειακής Υµηττού και την σύνδεση των νοτίων προαστίων µε το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο «ΕΛ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη : 200εκ.€.)
• Έργα αναβάθµισης του άξονα Ελευσίνα -Υλίκη -Θήβα.
Αφορά στην αναβάθµιση του άξονα που συνδέει την Ελευσίνα µε την Θήβα και τον ΠΑΘΕ στο ύψος
της Υλίκης. Είναι έργο ενταγµένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Το τµήµα εντός της
Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας ( Ν. Βοιωτίας) θα καλυφθεί από αµιγώς εθνικούς πόρους. Ενδεικτικός
προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη : 100εκ.€.)
• Κυκλοφοριακές βελτιώσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Αφορά κυκλοφοριακές βελτιώσεις – οµογενοποίηση χαρακτηριστικών της Εθνικής Οδού ΠΑΘΕ στο
τµήµα από Τρείς Γέφυρες µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο της Αττικής Οδού.
Ενδεικτικός
προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη : 180εκ.€.)
Υποδοµές Ενέργειας.
• ∆ιασύνδεση των Κυκλάδων.
To έργο αφορά την διασύνδεση τoυ συστήµατος της ηπειρωτικής χώρας και ειδικότερα της Αττικής
και των νήσων Σύρου , Πάρου , Νάξου , Τήνου και Μυκόνου µε δυνατότητα επέκτασης µελλοντικά
προς τη Μήλο για αξιοποίηση του γεωθερµικού της δυναµικού. Το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο του έργου επιµερίζεται στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 , και σε άλλα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα, λαµβάνοντας υπόψη τα km του δικτύου και τις καταναλώσεις. Ενδεικτικός
προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) : 250εκ.€.)
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3.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
1. Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την ορθολογική και
περιβαλλοντικά αποδεκτή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών
και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών για τη συµφιλίωση οικογενειακής
ζωής και εργασίας, τη βελτίωση του συστήµατος την ενίσχυση των υποδοµών υγείας µε έµφαση
στην πρωτοβάθµια υγειονοµική φροντίδα, τις υποδοµές ψηφιακής σύγκλισης µε στόχο την
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης προς τους πολίτες ,την
κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδοµές του συνόλου των βαθµίδων
της εκπαίδευσης και τέλος την ανάδειξη και προστασία των µνηµείων της Περιφέρειας και την
ανάδειξη του πολιτισµού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονοµία. Επίσης στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας προβλέπονται στοχευµένες παρεµβάσεις µε στόχο την προώθηση της
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουµένων σε σωφρονιστικά καταστήµατα της
Περιφέρειας (πχ εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των παραγωγικών εργαστηρίων τους), σε
συνέργεια µε σχετικές δράσεις των τοµεακών ΕΠ µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 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.»

Ειδικότερα, δε η στόχευση κατά τοµείς έχει ως ακολούθως:
Περιβάλλον.
Το περιβάλλον αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της αειφόρου ανάπτυξης, οπότε η προστασία, η
αναβάθµιση και η ορθολογική διαχείριση του αποτελούν κύριες συνιστώσες επιτυχίας για την
επίτευξη της αειφορίας. Παράλληλα, η υψηλής στάθµης ποιότητα ζωής προσδιορίζεται πρωτίστως
από την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παρεµβάσεις του Άξονα όσον αφορά στο
περιβάλλον δρουν σε συνέργια µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού και
τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας,.
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Αναβάθµιση της ∆ιοίκησης προς όφελος του πολίτη µέσα από τη χρήση ΤΠΕ.
Η µείωση της απόστασης που χωρίζει την Περιφέρεια Αττικής (η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση
µεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ) από το µέσο όρο της Ε.Ε. αποτελεί
βασική προτεραιότητα. Σκοπός της Ψηφιακής Στρατηγικής του ΕΣΠΑ κατά τη νέα Προγραµµατική
Περίοδο είναι να πραγµατοποιηθεί ένα «Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα και στην Ποιότητα
Ζωής». Το «Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής» στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
µέσω της βελτίωσης της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε τη χρήση ΤΠΕ και µέσω της ανάπτυξης
ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. Έτσι δίδεται έµφαση σε παρεµβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν
στην µείωση της απαιτούµενης προσπάθειας των κατοίκων της Περιφέρειας για την πραγµατοποίηση
καθηµερινών τους εργασιών µε στόχο και τη µείωση των µετακινήσεων αλλά και την ταχύτερη
εξυπηρέτηση και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται. Το έτος 2006 , στις πέντε (5)
διαθέσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστέθηκαν τρείς (3) , ανεβάζοντας το ποσοστό των διαθέσιµων
υπηρεσιών στο 40%55. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι µισές από τις διαθέσιµες υπηρεσίες είναι για
επιχειρήσεις , ενώ οι υπόλοιπες αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών , συµβάλλοντας στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας διοίκησης θα
προκύψει από τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και
διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µε
υιοθέτηση της αρχής
«Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους
προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες
τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα στα Web Content Accessibility Guidelines
(WAI/WCAG).

Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη.
H υγεία των µεµονωµένων ατόµων και των πληθυσµών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, όπως αναγνωρίζεται στη Στρατηγική της
Λισσαβόνας56. Το υγειονοµικό επίπεδο της Περιφέρειας πρέπει να διατηρηθεί καθώς, η Περιφέρεια
Αττικής υπερτερεί σε σχέση µε τη χώρα, τόσο ως προς την αναλογία κλινών θεραπευτηρίων, όσο και
ως προς τον αριθµό των ιατρών ανά 1000 κατοίκους, βελτιώνοντας όµως την αποδοτικότητά του,
διευρύνοντας την πρόληψη και την πρωτοβάθµια φροντίδα και εµβαθύνοντας την κοινωνική
αλληλεγγύη.
Eιδικότερα δε 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 κοινωνικής 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.
55

Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι ακόλουθες : Στατιστικά ∆εδοµένα, ΦΠΑ, Φορολογία, Κοινωνικές Εισφορές , Πιστοποιητικά ,
Καταχώρηση Αυτοκινήτου, Εύρεση Εργασίας, Φόρος Εισοδήµατος.
Companion of Lisbon Strategy – Action 8

56
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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.
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 Aξονα 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.
Β. Στην προώθηση των ακόλουθων Γενικών Στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας57:
• 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
57

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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•

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"58».
Πολιτισµός – Τουρισµός.
Η κατάλληλη αξιοποίηση της σχέσης τουρισµού-πολιτισµού στοχεύει στο να καταστεί η Αττική:
•

ισχυρό περιφερειακό κέντρο Πολιτισµού και Παιδείας, µε έµφαση στην περιοχή της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου

Με βάση και την σχετική εθνική στρατηγική για την πολιτιστική ανάπτυξη, οι σχετικές παρεµβάσεις
στην Αττική θα κινηθούν στο τρίπτυχο: υποδοµές – θεσµοί – επενδύσεις.
Η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών θα εστιασθεί στην αναβάθµιση των διεθνούς εµβέλειας
ισχυρών πόλων προσέλκυσης επισκεπτών της Αττικής (λ.χ. δίκτυο σύγχρονων µουσείων, πινακοθήκη,
ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών κ.ο.κ.), ενώ ταυτόχρονα θα
αναδειχθούν και άλλοι χώροι σε αυτό το επίπεδο επισκεψιµότητας. Ήδη, σηµαντικά έργα
αναβάθµισης της µητροπολιτικής πολιτιστικής και τουριστικής υποδοµής έχουν δροµολογηθεί µε
µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων (Λυρική Σκηνή και Εθνική Βιβλιοθήκη), Η αναβάθµιση αυτή οφείλει
να επεκταθεί στην αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, ώστε να αναδειχθεί η Αττική ως
κόµβος τουρισµού-πολιτισµού διεθνούς εµβέλειας,
Παιδεία – εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, οι τοµείς παρέµβασης στην παιδεία εστιάζουν
σε ένα πλέγµα παρεµβάσεων σε κτιριακές υποδοµές τόσο στην προσχολική αγωγή (νηπιαγωγεία) όσο
και στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε προτεραιότητα κάλυψης των περιπτώσεων
όπου λειτουργούν σχολικές µονάδες µε διπλά ωράρια. Επίσης κτιριακές παρεµβάσεις αναβάθµισης
των χώρων θα γίνουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης καθώς και σε υποδοµές αρχικής και
επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες
λειτουργίας εργαστηρίων , δοµών έρευνας και καινοτοµίας όπως και συστηµάτων δικτύωσης και
επικοινωνίας Επίσης προβλέπονται υποδοµές σε εξοπλισµό , προµήθεια νέου ή αναβάθµιση
υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισµού ιδίως σε ΤΠΕ , σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαιδευσης , στην αρχική και επαγγελµατική κατάρτιση και στη δια βίου µάθηση µε προτεραιότητα
της λειτουργίας στο σύνολο των ολοήµερων σχολείων , των επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και
επαγγελµατικών σχολών (ΕΠΑΣ) καθώς και των υποδοµών έρευνας και καινοτοµίας.
2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων :
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστηµάτων και θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας.
Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών.
Ανάπτυξη-αναβάθµιση υποδοµών υγείας, µε έµφαση στην ενίσχυση του δικτύου
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας.
Ανάπτυξη-αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές φροντίδας παιδιών.
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ενίσχυση των πολιτιστικών - τουριστικών υποδοµών.

58

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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•

Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών υποδοµών.

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει:
Στους Γενικούς Στόχους 3,4,6,9,10,11,15,16,17 του ΕΣΠΑ
Στις προτεραιότητες 1,2,3 και 4 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση) στην
2η(Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη) στην 3η (Περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας) και στην 4η (Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής) Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Συνοχή.
Στις 9η ,11η ,17η και 18η και 23η Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Στους Γενικούς στόχους 3 και 4 του Ε.Π. Αττικής.

3. ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής :
3.1) Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ολοκλήρωση αντιπληµµυρικής προστασίας, πύκνωση δικτύων αποχέτευσης οµβρίων υδάτων.
• Υποδοµές ύδρευσης.
• Υποδοµές αποχέτευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων.
• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων.
• Ανάπτυξη συστηµάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, νερών, ακτών καθώς και
προγραµµάτων αντιµετώπισης θορύβου, ακτινοβολιών και κλιµατικής αλλαγής, ατµοσφαιρικής
ρύπανσης.
• Έργα αποκατάστασης περιοχών ρυπασµένων από επικίνδυνα απόβλητα.
• Πρόληψη τεχνολογικών κινδύνων και αντιµετώπιση µεγάλων βιοµηχανικών ατυχηµάτων
(Οδηγία SEVEZO).
• ∆ράσεις ανάδειξης των προστατευόµενων περιοχών και των περιοχών φυσικού κάλλους.
• Στήριξη θεσµών / µηχανισµών / δράσεων εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής.

3.2) Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Προβλέπονται παρεµβάσεις οι οποίες αντιστοιχούνται και δρουν στο πλαίσιο και σε εφαρµογή της
στρατηγικής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την Περιφέρεια Αττικής. Οι παρεµβάσεις ενδεικτικά
έχουν ως εξής:
•
•
•

Ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου τοµέα και της Αυτοδιοίκησης και παροχή
ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Πολίτες.
Ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού περιεχοµένου στην εκπαίδευση.
Επέκταση σχολικών δικτυακών υποδοµών και των εξοπλισµών που σχετίζονται µε ΤΠΕ
καθώς και ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρµογή στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι παρεµβάσεις αυτές δρουν συµπληρωµατικά µε το Ε.Π. «∆ιοικητική Μετρρύθµιση 2007-2013», στο
επίπεδο της υποστήριξης των απαιτούµενων υποδοµών και εξοπλισµού.
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3.3) Πολιτισµός- Τουρισµός.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
•
•
•
•

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Υποδοµές πολιτισµού µητροπολιτικού χαρακτήρα.
Ανάπτυξη συνεκτικών πολιτιστικών υποδοµών .
Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς µε στόχο την ανάπτυξη και προώθηση
και µορφών εναλλακτικού τουρισµού.

3.4) Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ολοκλήρωση υποδοµών υγείας µε έµφαση στην Πρωτοβάθµια περίθαλψη και δικτύου
κοινωνικής προστασίας (Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, Στήριξη ∆οµών Κοινωνικής Φροντίδας
κ.λπ.)
• Κτιριακές Υποδοµές εκπαίδευσης, και υποδοµές εξοπλισµού όλων των βαθµίδων και
επιπέδων εκπαίδευσης.
• Ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας µε στόχο την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιφέρειας.

4. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες.

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ
Νέες
Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας
Λυµάτων (ΕΕΛ)

Αγωγοί
αποχέτευσης
οµβρίων
υδάτων

Υποδοµές
µονάδων
πρωτοβάθµιας
φροντίδας
Υγείας (ΑΚΥ,
ΚΥ)

Αριθµός

Ο δείκτης αναφέρεται
αριθµό των ΕΕΛ.

στον

ΥΠΕΧΩ∆Ε,
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Υ∆ΑΤΩΝ /2006

Χλµ

Ο δείκτης αποτιµά το συνολικό
ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής /
µήκος του δικτύου αγωγών
2006
αποχέτευσης οµβρίων

Αριθµός

Ο δείκτης αναφέρεται σε
υποδοµές υγείας πρωτοβάθµιας Υπ. Υγείας - ΕΥ∆
φροντίδας δηλαδή στα κέντρα ΕΠ Υγεία - Πρόνοια/
υγείας και στα κέντρα υγείας
2007
αστικού τύπου),

5

3

26

70

13

10

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό των
υφιστάµενων σε λειτουργία ΕΕΛ (Κερατέας,
Λαυρίου,
Βιλλίων,
Μεταµόρφωσης,
Ψυττάλειας) στο σύνολο της Περιφέρειας στο
τέλος του 2006. Η τιµή στόχος αφορά στον
αριθµό των νέων
ΕΕΛ που θα
κατασκευασθούν µέσω του Προγράµµατος .
Η τιµή βάσης αναφέρεται σε χλµ. αγωγών
οµβρίων υδάτων που κατασκευάστηκαν στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. Η τιµή
στόχος εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο κόστος
1.000.00 Ευρώ / χλµ., όπως αυτό προκύπτει
από
αντίστοιχες
παρεµβάσεις
της
προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και αποτελεί τον
καθαρό στόχο της ∆' προγραµµατικής
περιόδου.
Η τιµή βάσης αναφέρεται στις λειτουργούσες
υποδοµές υγείας πρωτοβάθµιας φροντίδας
(κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού
τύπου) στην Περιφέρεια Αττικής το 2007. Η
τιµή στόχος αφορά στις υποδοµές φροντίδας
πρωτοβάθµιας
φροντίδας
που
θα
κατασκευασθούν µέσω του προγράµµατος .
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Aριθµός
µουσείωνµνηµείων που
αναδεικωύονταιι

Υποδοµές
φροντίδας
παιδιών

Αριθµός
projects.

ICT

Υποδοµές
µονάδων
κοινωνικής
φροντίδας

∆ΕΙΚΤΗΣ

Αριθµός

Ο δείκτης αναφέρεταιι στον
αριθµό των µουσείων και
µνηµείων που θα δηµιουργηθούν
στο πλαίσιο του προγράµµατος.

ΥΠ. Πολιτισµού

66

3

Η τιµή βάσης προσµετρά τα µνηµεία και τα
µουσεία στην Περιφέρεια Αττικής τα οποία
αναφέρονται στον κατάλογο του Υπ.
Πολιτισµού. Μουσεία (δηµόσια)=28 ,
Μνηµεία =38. Η τιµή στόχος αναφέρεται στα
µνηµεία και στα µουσεία που θα
δηµιουργηθούν εντός της προγραµµατικής
περιόδου.
Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό
υποδοµών φροντίδας παιδιών, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Αττικής 2000-2006. Η τιµή στόχος
εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο κόστος 1.600.00
Ευρώ / µονάδα., όπως αυτό προκύπτει από
αντίστοιχες παρεµβάσεις της προγραµµατικής
περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Αττικής και αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆'
προγραµµατικής περιόδου.

Αριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός
των δηµόσιων (µη ιδιωτικών)
βρεφονηπιακών, βρεφικών και ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής /
νηπιακών σταθµών και των
2007
κέντρων
δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών

33

30

Aριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός
των έργων που σχετίζεται µε
Βασικές
Υπηρεσίες
του
∆ηµοσίου για επιχειρήσεις καθώς
και
Χρηαµτοδοτούµενους
κόµβους παροχής ψηφιακών
υπηρεσιών

0

82

Αριθµός

Ο δείκτης αναφέρεται σε Υπ. Υγείας - ΕΥ∆
υποδοµές µονάδων κοινωνικής ΕΠ Υγεία - Πρόνοια/
2007
φροντίδας.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΕΥ∆. ΕΠ. ΚτΠ

14

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

47

Η τιµή βάσης αντιστοιχεί στον αριθµό
υποδοµών µονάδων κοινωνικής φροντίδας
που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής το
2007. Η τιµή στόχος αφορά στις υποδοµές
Μονάδων Κοινωνικής φροντίδας που θα
κατασκευασθούν µέσω του προγράµµατος

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
ΒΑΣΗΣ 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

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

Ποσοστό
αστικών στερεών
αποβλήτων που
υφίστανται
επεξεργασία

%

Ο δείκτης αναφέρεται στον
ισοδύναµο
εξυπηρετούµενο
πληθυσµό προς το συνολικό
πληθυσµό της Περιφέρειας µετά
από την ολοκλήρωση και των νέων
µονάδων
ΕΕΛ,
οι
οποίες
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΚΕΝΤΡΙΚΗ
δηµιουργούνται στο πλαίσιο του
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ /
Προγράµµατος.
∆ηλαδή
στο
2006
συνολικά
εξυπηρετούµενο
ισοδύναµο
πληθυσµό
της
Περιφέρειας από ΕΕΛ βάσει των
υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις
κοινοτικές
οδηγίες
(Προτεραιότητες Α, Β και Γ).

%

Ο δείκτης αναφέρεται στο κλάσµα
Περιφέρεια Αττικής:
των αστικών στερεών αποβλήτων
Περιφερειακό Σχέδιο
από τα συνολικά παραγώµενα, τα
∆ιαχείρισης Στερεών
οποία υφίστανται επεξεργασία µετά
Αποβλήτων ΥΠΕΧΩ∆Ε
από
τις
παρεµβάσεις
του
/ 2006
Προγράµµατος.

80%

25%

95%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο ποσοστό του
εξυπηρετούµενου πληθυσµού προς το
συνολικό πληθυσµό που υποχρεούται βάσει
των κοινοτικών οδηγιών να συνδεθεί µε ΕΕΛ
(Προτεραιότητες Α, Β και Γ) µε την
ολοκλήρωση των έργων στο τέλος του Γ΄ΚΠΣ
2000-2006, ήτοι στον εξυπηρετούµενο προς το
συνολικό πληθυσµό στην αρχή της νέας
προγραµµατικής περιόδου. Η τιµή στόχος
αφορά στο ποσοστό του πληθυσµού που θα
εξυπηρετείται µε την ολοκλήρωση του Ε.Π.
Αττικής 2007-2013.
Η τιµή στόχος
συνολικά θα φθάσει στο 100%, καθώς το
υπόλοιπο 5% θα καλυφθεί από παρεµβάσεις
χρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Συνοχής.

75%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο κλάσµα
αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια
Αττικής που υφίστανται επεξεργασία πριν από
τις
παρεµβάσεις
του
Προγράµµατος.
Η τιµή στόχος συνολικά θα φθάσει στο 100%,
καθώς το υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από
παρεµβάσεις χρηµατοδοτούµενες από το
Ταµείο Συνοχής.
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Εξυπηρετούµενος
πληθυσµός από
µονάδες
πρωτοβάθµιας
φροντίδας

%

Ο δείκτης αναφέρεται στον
εξυπηρετούµενο πληθυσµό από τις
Εκτίµηση Συµβούλου εκ
µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας,
των προτέρων
οι οποίες δηµιουργούνται ή
αξιολόγησης
πραγµατοποιούνται
παρεµβάσεις
από το Πρόγραµµα.

Πολίτες
που
χρησιµοποιούν
Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο
τις
του αριθµού των πολιτών που ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
∆ηµιουργούµενες % επί του
χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
πληθυσµού
Υπηρεσίες
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
της
2006της
∆ηµόσιας
δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
∆ιοίκησης
που Περιφέρειας
ΚτΠ
του Προγράµµατος προς το σύνολο
είναι
Πλήρως
του πληθυσµού της Περιφέρειας.
∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

29%

11%

51%

Η τιµή βάσης εκτιµάται µε την παραδοχή πως
για την πλήρη κάλυψη (100%) του αστικού
πληθυσµού σε ανάγκες φροντίδας από
πρωτοβάθµιες µονάδες αστικού τύπου
απαιτούνται 45 µονάδες. Η τιµή βάσης
προκύπτει αναλογικά καθότι στην Περιφέρεια
λειτουργούν 13 τέτοιες µονάδες και
προγραµµατίζεται η δηµιουργία 10 επιπλέον
από το Πρόγραµµα.

20%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο του
αριθµού των πολιτών που χρησιµοποιούν τις
δηµιουργούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του Ε.Π.
"Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006"
προς το σύνολο του πληθυσµού της
Περιφέρειας

5. Αναµενόµενες επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βελτίωση των υποδοµών που διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση του
υδάτινου
δυναµικού της Περιφέρειας.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και προστασία του περιβάλλοντος.
∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Λειτουργική ολοκλήρωση των υποδοµών διαχείρισης λυµάτων και στερεών απορριµµάτων,
και κάλυψη απαιτήσεων κοινοτικής νοµοθεσίας.
Βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων.
Ενίσχυση του δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας καθώς και των υποδοµών υγείας
όλων τών βαθµίδων.
Περαιτέρω ενδυνάµωση του σύγχρονου πολιτισµού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών
χώρων, µουσείων κλπ.
Ενίσχυση της δυναµικής του θεµατικού τουρισµού.
Βελτίωση στην πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών.
Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας µέσω ενσωµάτωσης των ΤΠΕ
στις
συναλλαγές µεταξύ ∆ηµοσίου Τοµέα και πολιτών.
Ενίσχυση της εξοικείωσης της χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

6.Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

•

Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, τουρίστες,
επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού κ.λπ.)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

•

Το σύνολο της Περιφέρειας

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

•

Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας, περιοχές
απειλούµενες από περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.λπ.
Νησιωτικές περιοχές

•
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7.Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του Άξονα, δεν υπάρχει συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
8.Κρατικές ενισχύσεις.
∆εν προβλέπεται η χρήση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας.
9. Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις- Συνολικές επιχορηγήσεις και χρήση εργαλείων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
Στο πλαίσιο του Άξονα δεν θα υλοποιηθούν πιλοτικές και καινοτόµες παρεµβάσεις εκτός των ειδικών
παρεµβάσεων στα νησιά.
10.Ενδεικτικός Κατάλογος Μεγάλων έργων .
Στον Άξονα περιλαµβάνονται µεγάλα έργα τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής :
∆ίκτυα Αποχέτευσης και Βιολογικοί Καθαρισµοί στους 4 οικισµούς Β κατηγορίας -Οδηγία 91/271στην Ανατολική Αττική.
Πρόκειται για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και τις Μονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων που
είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ σε οικισµούς Β
Κατηγορίας. (Ισοδύναµος πληθυσµός >15.000 κάτοικοι). Ενδεικτικός προυπολογισµός : (∆ηµόσια
∆απάνη) : 320εκ.€.) .
Οι οικισµοί που εµπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας είναι:
Αρτέµιδα
Ραφήνα
Νέα Μάκρη
Κορωπί
Ο αριθµός και οι επιµέρους προϋπολογισµοί των µεγάλων έργων περιβάλλοντος (>25εκ.€) σε αυτό το
τοµέα θα οριστικοποιηθούν.
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3.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.
1. Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν την ενίσχυση της
Έρευνας και της Τεχνολογίας καθώς και της διάχυσης των αποτελεσµάτων της στις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας , την ενίσχυση της καινοτοµίας , την µεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις , την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ΜΜΕ της Περιφέρειας την αναβάθµιση των τουριστικών
υπηρεσιών και τον εµπλουτισµό του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος , την αύξηση των
παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων την παραγωγή ενέργειας
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και την ενίσχυση του θεσµικού παραγωγικούεπιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Οι πολιτικές που προδιαγράφονται στον συγκεκριµένο Άξονα ενσωµατώνουν τη περιφερειακή
διάσταση και εφαρµόζονται στην Περιφέρεια µε συνεκτικό τρόπο, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση
διακριτών, βιώσιµων και εξωστρεφών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.
Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα συνδέεται επίσης µε συνοδευτικές παρεµβάσεις
απλοποίησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (σε όλους τους τοµείς), αντιµετώπισης του
µεγέθους των επιχειρήσεων, εµβάθυνσης της ενιαίας οικονοµικής αγοράς, προστασίας του
καταναλωτή, βιώσιµης διαχείρισης του περιβάλλοντος κ.λπ. Επίσης το παρόν 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 πρόκειται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη
χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ οι οποίες εµπίπτουν στη στρατηγική του
Υπουργείου Ανάπτυξης και θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των
ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας. Προβλέπεται να
υλοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ:
•

Ενέργειες εκπαίδευσης, κατάρτισης, προσέλκυσης ερευνητών, και εξειδίκευσης νέων ερευνητών
στο πλαίσιο των δράσεων της δηµιουργίας δικτύων έρευνας και πόλων καινοτοµίας που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.

•

Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης επιχειρηµατιών και προσωπικού νέων επιχειρήσεων, των οποίων
η δηµιουργία χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα.

•

Κατάρτιση επαγγελµατιών, εργοδοτών και εργαζοµένων που ωφελούνται από κύριες παρεµβάσεις
του Προγράµµατος, όπως τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια, τις επιχειρηµατικές
δικτυώσεις και συσπειρώσεις, και τις δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης δραστηριοτήτων.

•

Κατάρτιση προσωπικού για ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού και τη σύνδεσή τους µε την
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων των οποίων το επιχειρηµατικό σχέδιο χρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα.

•

∆ράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, την προστασία
του καταναλωτή, την προώθηση νέας καταναλωτικής κουλτούρας και την προστασία του
περιβάλλοντος, σε δοµές και εποπτευόµενους φορείς του ΥΠΑΝ και του ΥΤΑΝ που
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.
∆ράσεις κατάρτισης ερευνητών και άλλων οµάδων εργαζοµένων σε επιχειρηµατικές τεχνολογικές υποδοµές, παρεµβάσεις των οποίων, όπως η µεταφορά τεχνολογίας,
χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα.»

•
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2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων :
• Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ
• Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση
µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ.
• Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άµεσα µε έρευνα & καινοτοµία.
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων.
• Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία.
• Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της
πράσινης επιχειρηµατικότητας.
• Αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών .
• Προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας..
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει:
Στους Γενικούς Στόχους 1,2,3 5,6,7 καθώς και 12 και 14 του ΕΣΠΑ.
Στις προτεραιότητες 1,2,3 και του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Στις 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση), στην 2η
(Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη) και στην 3η(Περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας) Κατευθυντήριες γραµµές για την συνοχή.
Στις 7η, 8η9η ,10η 15η, Κατευθυντήριες γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
Στον Γενικό Στόχο 2 του Ε.Π. Αττικής.

3. ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Οι δράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας
υλοποιούνται κυρίως δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν την στρατηγική για την Ανταγωνιστικότητα
στην χώρα όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα».
3.1) ∆ραστηριότητες Ερευνας &Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ενίσχυση και ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας ,
καθώς και προώθηση της πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές Ε&ΤΑ υποδοµές, περιλαµβανοµένων των
υποδοµών των διεθνών Ε&ΤΑ Οργανισµών.
• Ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδοµών σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο σύµφωνα
µε τις διεθνείς εξελίξεις και της ανάγκες της περιφερειακής οικονοµίας.
3.2) Υποδοµές Ερευνας &Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των
οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και
κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας και ανάπτυξης και θεµατικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης
µε στόχο την δηµιουργία φυσικών ή/και δικτυακών πόλων ή/και Κέντρων Αριστείας. Μέσω των
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δράσεων θα ενισχυθούν οι υποδοµές και δραστηριότητες ΕΤΑ των συµµετεχόντων ∆ηµόσιων Ε&Τ
φορέων, καθώς και δράσεις προσέλκυσης ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και
αξιοποίησης της παραγόµενης γνώσης.
• ∆ηµιουργία νέων ή/και η ενίσχυση υπαρχουσών ερευνητικών υποδοµών ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες που προκύπτουν από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαµβανοµένης της
συµµετοχής σε υποδοµές ευρωπαϊκής εµβέλειας ή/και σε κοινές ευρωπαϊκές υποδοµές.
3.3) Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και
επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ)
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ενίσχυση Νέων 59 και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Στόχο της δράσης αποτελεί η υποστήριξη των
αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων µέσω της προώθησης δραστηριοτήτων ΕΤΑ,
καθώς και η παρακίνηση εκτέλεσης Ε&Τ έργων από µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών του δηµόσιου ή του
ιδιωτικού τοµέα, συνδεδεµένων σε µια αλυσίδα προστιθέµενης αξίας που συνδυάζουν ένταση
γνώσης, υψηλή τεχνολογία και δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων
στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές..
• Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας .(«
Voucher for SMEs, δηµόσια εργαστήρια παροχής υπηρεσιών κ.ά. µε στόχο την υποστήριξη των
τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ και η ενίσχυση του τοµέα των
παραπάνω υπηρεσιών.

3.4) Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (µε τη χρήση πιθανόν και της
πρωτοβουλίας JEREMIE), όπως ενδεικτικά αναφέρονται :
-

Παροχή εγγυήσεων, κεφαλαίων κλπ
Venture Capital
Business Angels και Mentoring
Μικροπίστωση
∆ηµιουργία Κεφαλαίου Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου (seed capital), µε στόχο τη
διεύρυνση των χρηµατοδοτικών µέσων στην εφαρµογή της εθνικής ερευνητικής και
τεχνολογικής πολιτικής και πολιτικής καινοτοµίας.
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ΜΜΕ στις παρεχόµενες υπηρεσίες
Επέκταση της Εγγυοδοσίας Μεσαίων Επιχειρήσεων ή δικτύων ΜΜΕ σε νέα προϊόντα.

3.5) Ενίσχυση Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Εεπιχειρήσεων για την προώθηση προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
59

Στην έννοια των «νέων» επιχειρήσεων περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ενισχυθεί από τα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα σε ΕΤΑ
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• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων, που
συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς και
στην επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας του περιβάλλοντος .
3.6) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία
(καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα
και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation), ενίσχυση θερµοκοιτίδων δηµιουργία
νεων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (spin –off και spin –out).
• ∆ηµιουργία Εθνικών60 Τοµεακών Πόλων Ε&Α. Πρόκειται για µονοεπιστηµονικές ή
πολυεπιστηµονικές ολοκληρωµένες παρεµβάσεις Ε&Α µακράς διάρκειας (π.χ. 5 ετών), µε
στόχο τόσο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο όσο και
την αναδιάρθρωση των κλάδων της προς νέους υψηλής προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία
και την κοινωνία.
• Συνεργασία παραγωγικών και Ε&Τ φορέων (Συνεργασία). Στοχεύεται η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, η ενίσχυση της σύνδεσης
έρευνας και παραγωγής, η πολύ-επιστηµονική προσέγγιση και την εξωστρέφεια µέσω της
διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας. Οι Πράξεις που θα προωθηθούν θα καλύπτουν δραστηριότητες
έρευνας και καινοτοµίας (βασική και βιοµηχανική έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη).
• Επιβράβευση (BONUS). Μετατροπή των προϊόντων της έρευνας και της γνώσης που
παρήχθηκε από χρηµατοδοτούµενα εθνικά ή/και κοινοτικά προγράµµατα σε νέα ανταγωνιστικά
προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως µέσω της παρακίνησης των ερευνητών στην παραγωγή
τεχνολογικής γνώσης που µπορεί να αξιοποιηθεί .
3.7) Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων .
• Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων και δικτυώσεων
• Προώθηση θεσµών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών µεταξύ των επιχειρήσεων (Alternative
Dispute Resolution).
• Απόκτηση επιχειρηµατικής αριστείας και σύνδεσή της µε τη διάχυση καλών πρακτικών σε νέους
επιχειρηµατίες .
• Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας
• Aνάδειξη και προβολή προιόντων και υπηρεσιών.
• Ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό - αναδιάταξη του τουριστικού
τοµέα, που αφορούν σε ενισχύσεις επιχειρήσεων µέσω Αναπτυξιακού Νόµου.
• Ενίσχυση επιχειρήσεων ειδικών µορφών τουρισµού, ενίσχυση επιχειρήσεων εκτός Αναπτυξιακού
Νόµου κλπ.
• Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην ενίσχυση
επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την ενίσχυση της παρουσίας
των ελληνικών επιχειρήσεων στις εγχώριες και στις διεθνείς αγορές.
60

Ο όρος «εθνικός» στην δράση αυτή χρησιµοποιείται µε την έννοια της προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο. Η έννοια του όρου «πόλου»
χρησιµοποιείται µε την έννοια της δικτύωσης των φορέων µε εµπειρία και δραστηριότητες αντίστοιχες µε τους στόχους της δράσης δηλαδή
σε ένα εθνικό «πόλο µπορεί να συµµετέχουν φορείς από όλες τις περιφέρειες ή και από ορισµένες περιφέρειες ή ακόµη και από µια
περιφέρεια
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• Ενίσχυση της βιοτεχνικής παραγωγής (κεραµική, µικροτεχνία κλπ) τόσο στις παραγωγικές
δραστηριότητες όσο και στις δραστηριότητες προβολής και εµπορίας
• Λοιπές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (µη-ενισχύσεων), όπως λ.χ. η Νέα Βιοµηχανική Πολιτική
(ΝΕΒΙΠ), η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Επιχειρηµατικών Πάρκων, η συστηµατική στήριξη
των νέων επιχειρηµατιών, συνοδευτικές δράσεις απλοποίησης διαδικασιών και ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας κ.λπ.
3.8) Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας
των ΜΜΕ.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Μελέτες Τεχνικής Βιωσιµότητας (Technical Feasibility Studies) και υποστήριξης προετοιµασίας
προτάσεων. Οι µελέτες αυτές, οι οποίες θα προηγούνται ορισµένων, κυρίως σηµαντικής
εµβέλειας, δραστηριοτήτων Έρευνας και Καινοτοµίας και θα συνδέονται µε το έργο θα έχουν
ως στόχους την καλύτερη προετοιµασία τους. Επίσης περιλαµβάνονται µελέτες προετοιµασίας
προτάσεων για τη συµµετοχή στα ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτοµίας.
• Επιστήµη και Κοινωνία. Στόχος της ∆ράσης είναι η ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό
ιστό και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους. Για το σκοπό αυτό θα
προωθηθούν δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα επιστήµης, διάχυση στο ευρύ κοινό
των αποτελεσµάτων της έρευνας, προγράµµατα ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους
νέους κλπ»
• Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψης µελλοντικών αναγκών61 : Πρόκειται για ενίσχυση Ε&Τ
έργων ή/και υλοποίηση µελετών µε στόχο την υποστήριξη χάραξης και αξιολόγησης πολιτικής
ή/και υποστήριξη πολιτικής που βρίσκεται στην φάση υλοποίησης, περιλαµβανοµένων και των
πολιτικών και των οδηγιών της ΕΕ, της εφαρµογής της ανοικτής µεθόδου συντονισµού, καθώς
και των πολιτικών συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς»
• Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών και υποστήριξη των επενδύσεων που απαιτούνται
για Επιχειρηµατικά Σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων «Επιχειρηµατικών Πάρκων»,
µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π., ενίσχυση Υποδοµών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, υποστήριξη
Υποδοµών Ποιότητας, εφαρµογή προγραµµάτων περιβαλλοντικής αναβάθµισης περιοχών µε µεγάλη
βιοµηχανική συγκέντρωση.
• Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές εµπορικής
εκµετάλλευσης
• Υποστήριξη των ΜΜΕ µέσω ενιαίων δοµών επιχειρηµατικότητας µε την µορφή One-Stop shop.
3.9) Υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, κατάρτιση, δικτύωση )
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις. Θα δοθεί έµφαση στην κινητοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού των επιχειρήσεων, είτε µέσω ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού
χαρακτήρα (προσβάσιµου από στελέχη επιχειρήσεων), είτε µέσω ανάπτυξης εφαρµογών
επιχειρηµατικού περιεχοµένου (Business Gateways), είτε δράσεων επικοινωνίας και οδηγιών
χρήσης των υφιστάµενων υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στην αξία των ΤΠΕ για την επιχειρηµατική
λειτουργία των επιχειρήσεων.
• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση της παραγωγικότητας του ∆ηµοσίου
τοµέα µε την χρήση ΤΠΕ. Ειδικότερα προβλέπεται η παροχή αναβαθµισµένων ψηφιακών βασικών
δηµόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις οι οποίες εκτιµάται ότι θα συµβάλλουν στην µείωση
του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την έναρξη της λειτουργίας µιας επιχείρησης.

61

Τοµείς προτεραιότητας ή δράσεις που δεν µπορούν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση.
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• Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Περιφερειακή Οικονοµία. Ειδικότερα
προβλέπεται η δηµιουργία και ενηµέρωση ψηφιακού περιεχοµένου για προγράµµατα ανάπτυξης
δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράµµατα επιχειρηµατικότητας σε ΤΠΕ,
εφαρµογές ΤΠΕ στις
επιχειρήσεις), η ανάπτυξη ψηφιακών µηχανισµών εθνικής εµβέλειας για τη συντονισµένη
προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό κ.λπ.
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE. Ειδικότερα προβλέπονται
συντονισµένες δράσεις άµεσης και έµµεσης υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που
αξιοποιούν ΤΠΕ αποτελεί που αποβλέπουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω χρήσης ΤΠΕ
Οι παρεµβάσεις αυτές είναι ισοδύναµες µε τους ειδικούς στόχους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 20072013».
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις αναµένεται να συµβάλλουν –µεταξύ άλλων- στην µείωση του κόστους
προµηθειών για το δηµόσιο τοµέα, την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και στην ώθηση των
προµηθευτών του δηµοσίου στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την διεύρυνση του πελατολογίου
τους µέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον δηµόσιο τοµέα, καθώς και στην αύξηση των
ποσοστών των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο µε
απώτερο σκοπό την εξοικονόµηση χρόνου και την αύξηση παραγωγικότητας.
3.10) Ανάπτυξη Βιώσιµων Ενεργειακών Πόρων – Ενίσχυση της Αειφορίας.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακήα απόδοσης στον δευτερογενή και
τριτογενή τοµέα.
• Επενδύσεις από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Ενεργειακές επενδύσεις
σε δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία κ.α) και γενικότερα στον δηµόσιο και οικιακό τοµέα, ειδικές
ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις αξιοποίησης βιοµάζας.
• Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών.
Γενικά:
Οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Περιφέρειας, ανάλογα και µε τους επιµέρους
στόχους τους, θα είναι ανοικτές και σε συνεργασίες και δικτυώσεις µε φορείς των άλλων περιφερειών
της χώρας καθώς και µε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. Στο πλαίσιο της χωροταξικής
διευθέτησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα δηµιουργηθούν ή/και θα αναβαθµισθούν
επιχειρηµατικά / τεχνολογικά πάρκα, ενώ σε υποβαθµισµένες περιοχές που διαχρονικά έχουν
εξελιχθεί σε άτυπες και οχλούσες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, θα εφαρµοσθούν ειδικά µέτρα
αναζωογόνησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
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4. Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες.

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.554

Η τιµή βάσης αναφέρεται σε όλες
τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε
επίπεδο Περιφέρειας σύµφωνα µε
τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία. Η
τιµή στόχος περιλαµβάνει όλες τις
προβλεπόµενες επιχειρήσεις που
θα
εκσυγχρονιστούν
/
αναβαθµιστούν.

99

.Η τιµή βάσης απεικονίίζεται 0
διότι οι «νέες επιχειρήσεις» θα
αποτελέσουν νέα στοχευµένη
παρέµβαση , η οποία µε αυτήν την
µορφή δεν υπήρχε στο ΕΠΑΝ. Η
τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό
στόχο της ∆' προγραµµατικής
περιόδου.

220

Η τιµή βάσης υπολογίζεται µε
αποτίµηση δεδοµένων
που
στηρίζονται
στην
συµµετοχή
επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις
Ερευνας-ΑνταγωνιστικότηταςΚαινοτοµίας του ΕΠΑΝ για την
περίοδο 2000-2006.
Η τιµή στόχος αποτελεί τον
καθαρό
στόχο
της
∆'
προγραµµατικής περιόδου.

14

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον
αριθµό των ενισχυόµενων νέων /
υποστηριζόµενων
επιχειρήσεων
έντασης γνώσης (spin-off και spinout) των οποίων η ενίσχυση
χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
2000-2006
στην
Περιφέρεια
Αττικής. Η τιµή στόχος αποτελεί
τον καθαρό στόχο της ∆'
προγραµµατικής περιόδου.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Υφιστάµενες
ΜΜΕ
που εκσυγχρονίζονται / Αριθµός
βελτιώνονται

Ο δείκτης περιλαµβάνει όλες τις
υφιστάµενες επιχειρήσεις που θα
ενισχυθούν (εκσυγχρονισµός) στο
πλαίσιο του Προγράµµατος από
όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα (πχ.
Αναπτυξιακός Νόµος, Ενίσχυση
ΜΜΕ, κ.λ.π.)

Νέες επιχειρήσεις που
δηµιουργούνται
από
Αριθµός
επιδοτούµενα
προγράµµατα

Ο δείκτης περιλαµβάνει όλες τις
νέες
επιχειρήσεις
που
θα
ΕΥ∆ Ε.Π.
ενισχυθούν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος από όλα τα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
/ 2007
χρηµατοδοτικά
µέσα
(πχ.
Αναπτυξιακός Νόµος, Ενίσχυση
ΜΜΕ, κ.λ.π.)

Επιχειρήσεις
που
ωφελούνται
από
δράσεις Έρευνας & Αριθµός
Ανάπτυξης
Καινοτοµίας

Ο δείκτης αναφέρεται σε όλες τις
κατηγορίες ενισχύσεων σε έρευνα,
τεχνολογία και καινοτοµία προς τις
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του
Προγράµµατος και κυρίως: σε
επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε
έργα συνεργασίας ερευνητικών
εργαστηρίων & επιχειρήσεων, σε
νέες
επιχειρήσεις
που
υποστηρίζονται για ΕΤΑ από τη
∆ράση Νέων και Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων, σε ΜΜΕ που
επωφελούνται από την παροχή
υπηρεσιών ΕΤΑΚ

Μητρώο Επιχειρήσεων
ΕΣΥΕ / 2003

ΕΥ∆ Ε.Π.
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
/ 2007-ΜΕΛΕΤΗ
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ,Μάρτιος 2007

306.907

0

332

Νέες
/
υποστηριζόµενες
επιχειρήσεις έντασης Αριθµός
γνώσης (spin-off και
spin-out)

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
των
ενισχυόµενων
νέων
/
ΕΥ∆ Ε.Π.
υποστηριζόµενων
επιχειρήσεων
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
έντασης γνώσης (spin-off και spin/ 2007
out)
στο
πλαίσιο
του
Προγράµµατος

Τουριστικές κλίνες που
Αριθµός
εκσυγχρονίζονται

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
των κλινών από όλες τις
ΕΥ∆ Ε.Π.
κατηγορίες
τουριστικών
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
καταλυµάτων (π.χ. ξενοδοχειακές
/ 2007
κλίνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια,
επιπλωµένες κατοικίες)

62.312

8.353

Η τιµή βάσης περιλαµβάνει όλες
τις
ξενοδοχειακές
κλίνες
ανεξαρτήτως
κατηγορίας
σε
επίπεδο Περιφέρειας κατά το 2005.
Η τιµή στόχος αποτελεί τον
καθαρό
στόχο
της
∆'
προγραµµατικής περιόδου.

Επενδυτικά
σχέδια
εναλλακτικών µορφών Αριθµός
τουρισµού

ΕΥ∆ Ε.Π.
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
επενδυτικών
σχεδίων "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
/ 2007
εναλλακτικών µορφών τουρισµού

0

5

. Η τιµή στόχος αποτελεί τον
καθαρό
στόχο
της
∆'
προγραµµατικής περιόδου.

Χρηµατοδοτούµενες
επιχειρήσεις
για
ενσωµάτωση
ΤΠΕ Αριθµός
στην καθηµερινή τους
λειτουργία

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
των
επιχειρήσεων
που
θα
ενισχυθούν για την ενσωµάτωση
εξοπλισµού
ή
εφαρµογών
ΤΠΕστην
καθηµερινή
τους ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
λειτουργία
στο πλαίσιο του ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007
Προγράµµατος. Η ενίσχυση αφορά
διαφορετικούς τύπους εφαρµογών
και
συστηµάτων
(ERP,CRM,MIS,SCM
κ.λ.π)
καθώς και εξοπλισµού ανάλογα µε

7.062

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον
αριθµό των επιχειρήσεων που
χρηµατοδοτήθηκε η ενίσχυσή τους
στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία
της Πληροφορίας", 2000-2006
στην Περιφέρεια Αττικής

8

3.130
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τις
ανάγκες
επιχείρησης.

της

εκάστοτε

∆ηµιουργούµενες
&
Νέες Επιχειρήσεις που
παράγουν ή αξιοποιούν
ΤΠΕ
και
Αριθµός
Χρηµατοδοτούνται από
venture capital και
άλλα χρηµατοδοτικά
εργαλεία

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
των δηµιουργούµενων και νέων
επιχιερήσεων σε τοµείς που
ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
παράγουν
ή αξιοποιούν σε
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
σηµαντικό βαθµό ΤΠΕ και
2007
χρηµατοδοτούνται από venture
capital και άλλα χρηµατοδοτικά
εργαλεία (startups).

0

118

Χρηµατοδοτούµενοι
κόµβοι
παροχής
Αριθµός
ψηφιακών υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις

Ο δείκτης αναφέρεται στο αριθµό
των κόµβων παροχής ψηφιακών
υπηρεσιών όπου θα είναι δυνατή η
ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
παροχή
ολοκληρωµένων
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
2007
που
παρέχονται
µέσω
διαφορετικών φορέων στο πλαίσιο
του Προγράµµατος

0

Συνολική
εγκατεστηµένη ισχύς
MW
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(MW)

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο δείκτης αναφέρεται στην
ΕΥ∆ Ε.Π.
εγκατεστηµένη ισχύ από ΑΠΕ και "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
ΣΗΘΥΑ
/ 2007

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

149

Η τιµή στόχος αποτελεί
καθαρό
στόχο
της
προγραµµατικής περιόδου.

τον
∆'

4

Η τιµή στόχος αποτελεί
καθαρό
στόχο
της
προγραµµατικής περιόδου.

τον
∆'

56

Η τιµή βάσης αναφέρεται στην
εγκατεστηµένη ισχύ από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ σην Περιφέρεια Αττικής
στο
πλαίσιο
του
Ε.Π.
"Ανταγωνιστικότητα" 2000-2006.
Η τιµή στόχος αναφέρεται στην
αύξηση τηςεγκατεστηµένη ισχύ
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην
Περιφέρεια Αττικής µετά την
ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής
2007-2013 ().

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ
2013

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ποσοστό τουριστικών
κλινών
που %
εκσυγχρονίζονται

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο του
ΕΥ∆ Ε.Π.
συνόλου
των
κλινών
που
θα
εκσυγχρονιστούν
στο
πλαίσιο
του "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
Προγράµµατος προς το σύνολο των
/ 2007
υφιστάµενων κλινών της Περιφέρειας

62.312

13,00%

Νέες θέσεις εργασίας
που δηµιουργούνται
Αριθµός
από την ενίσχυση των
επιχειρήσεων

Ο δείκτης αναφέρεται στις νέες θέσεις
ΕΥ∆ Ε.Π.
εργασίας που θα δηµιουργηθούν από την
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του
/ 2007
Προγράµµατος

0

2.380

Ο δείκτης αφορά µικτές θέσεις εργασίας.
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο
της ∆' προγραµµατικής περιόδου.

Aριθµός
υποστηριζόµενων
Αριθµός
επιχειρήσεων
από
∆οµές Στήριξης

ΕΥ∆ Ε.Π.
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
/ 2007 – ∆ιέυθυνση
επιχειρήσεων που θα υποστηριχθουν από
∆οµές Στήριξης που θα δηµιουργηθούν στο Βιοµηχανικών Επενδύσεων
Γενικής Γραµµατείας
πλαίσιο του Προγράµµατος.
Βιοµηχανίας

8.490

Η τιµή βάσης αφορά τον αριθµό των
υποστηριζόµενων επιχειρήσεων από την
δοµή του ΚΕΤΑ Αττικής. Η τιµή στόχος
αποτελει τον καθαρό στόχο της ∆
προγραµµατικής περιόδου.

5΄300
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Αριθµός

Ο δείκτης αναφέρεται στα ισοδύναµα
ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών που
θα δηµιουργηθούν ως αποτέλεσµα της
ΕΥ∆ Ε.Π.
υλοποίησης
παρεµβάσεων
έρευνας, "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
τεχνολογίας και καινοτοµίας που θα
/ 2007
υλοποιηθούν
στο
πλαίσιο
του
Προγράµµατος

0

780

. Ο δείκτης αφορά µικτές θέσεις εργασίας
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο
της ∆' προγραµµατικής περιόδου.

Αριθµός αιτήσεων για
∆ίπλωµα
Αριθµός
Ευρεσιτεχνίας
από
ερευνητές

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό
ΕΥ∆ Ε.Π.
∆ιπλωµάτων Ευρεστιτεχνίας των οποίων θα
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
χρηµατοδοτηθεί η αίτηση χορήγησής τους
/ 2007
από το Πρόγραµµα

0

14

. Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο
της ∆' προγραµµατικής περιόδου.

Χρηµατοδοτούµενες
Επιχειρήσεις
µε
δυνατότητα αποδοχής %
Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των
επιχειρήσεων που θα χρηµατοδοτηθούν για
την ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή
τους λειτουργία και ως αποτέλεσµα έχουν
την
δυνατότητα
να
υποδέχονται
ηλεκτρονικές παραγγελίες , δια του συνόλου
των υφιστάµενων επιχειρήσεων.

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007

11,29%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο των
επιχειρήσεων που χρηµατοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της
Πληροφορίας 2000-2006" για την εισαγωγή
ΤΠΕ δια του συνόλου των υφιστάµενων
επιχειρήσεων

Χρηµατοδοτούµενες
Επιχειρήσεις
µε
δυνατότητα αποδοχής
Ηλεκτρονικών
%
Πληρωµών
για
Πωλήσεις
µέσω
∆ιαδικτύου

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των
επιχειρήσεων που θα χρηµατοδοτηθούν στο
πλαίσιο του Προγράµµατος για την
ενσωµάτωση ΤΠΕστην καθηµ,ερινή τους
λειτουργία και έχουν την δυανότητα να
υποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές για
πωλήσεις που πραγµατοποιούν µέσω του
διαδικτύου
δια του συνόλου των
υφιστάµενων επιχειρήσεων

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007

0,78%

1,69%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο των
επιχειρήσεων που χρηµατοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της
Πληροφορίας 2000-2006" για την εισαγωγή
ΤΠΕ στην Περιφέρεια Αττικής δια του
συνόλου των υφιστάµενων επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις
που
Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των
χρησιµοποιούν
% επί του
επιχειρήσεων(> 10 εργαζόµενους)
που
∆ηµιουργούµενες
συνόλου των
αξιοποιούν τις δηµιουργούµενες στο
Υπηρεσίες
του επιχειρήσεων
πλαίσιο του Προγράµµατος ηλεκτρονικές
∆ηµοσίου που είναι της
υπηρεσίες του δηµοσίου προς το σύνολο
Πλήρως ∆ιαθέσιµες Περιφέρειας
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
Ηλεκτρονικά

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007

84,29%

93,19%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο των
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις
δηµιουργούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του δηµοσίου προς το σύνολο των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας

Επωφελούµενοι
πολίτες
από
Αριθµός
χρηµατοδοτούµενους
εξοπλισµούς ΤΠΕ

Ο δείκτης αναφέρεται στο πλήθος των
πολιτών που θα χρηµατοδοτηθούν για
αγορά εξοπλισµού ΤΠΕ στο πλαίσιο του
Προγράµµατος.

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007

0

136.908

Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο
της ∆' προγραµµατικής περιόδου.

Ο δείκτης αναφέρεται στοποσοστό του
Ποσοστό πολιτών που
αριθµού των πολιτών πουαξιοποιούν στην
χρησιµοποιούν
τις
% επί του
καθηµερινή τους ζωή τις δηµιουργούµενες
∆ηµιουργούµενες
πληθυσµού
νέες ψηφιακά παρεχόµενες ς υπηρεσίες
Υπηρεσίες που είναι
της
(εκτός δηµόσιας διοίκησης) στο πλαίσιο του
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Περιφέρειας
Προγράµµατος προς το σύνολο του
Ηλεκτρονικά (εκτός
πληθυσµού της Περιφέρειας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης )

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" /
2007

20%

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο του
αριθµού των πολιτών που χρησιµοποιούν
τις
δηµιουργούµενες
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (εκτός δηµόσιας διοίκησης)
προς το σύνολο του πληθυσµού της
Περιφέρειας

Ισοδύναµα
ανθρωποέτη
απασχόλησης
ερευνητών

8,56%

9%

5.Αναµενόµενες επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες:
•
•

Συµβολή στη µείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον
µέσο όρο της ΕΕ-15.
Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στην ΕΤΑ και
αποτελεσµατικότερης διασύνδεσης του περιφερειακού ερευνητικού συστήµατος µε τους
παραγωγικούς τοµείς της Αττικής.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποτελεσµατική σύνδεση της αριστείας µε τοµείς που παράγουν καινοτοµία και υψηλή
οικονοµική και κοινωνική προστιθέµενη αξία
Εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού της Περιφέρειας και ενίσχυση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς του.
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όλων των τοµέων και κλάδων µέσω
της διεύρυνσης των αγορών και του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού τους.
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, ενσωµάτωσης µη-τεχνολογικής καινοτοµίας και
συνοδευτικών δράσεων απλοποίησης επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Ενίσχυση της προσέλκυσης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων (Ξ.Α.Ε.) και µόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων.
Εύρυθµη λειτουργία του ανταγωνισµού, των αγορών και των προϊόντων και προστασία του
καταναλωτή.
Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της
περιφέρειας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα.
Αειφορική διαχείριση των ενεργειακών πόρων .
Συµβολή στην αύξηση του ποσοστού ακαθάριστης περιφερειακής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµη ηλεκτροπαραγωγή (Οδηγία 2001/77/ΕΚ),
Συµβολή στη βελτίωση της σχέσης κατανάλωσης καυσίµων µεταφορών (επί ενεργειακής
βάσης) µε χρήση βιοκαυσίµων κατά το έτος 2010 (Οδηγία 2003/30/ΕΚ),
Συµβολή στη µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 1% (Οδηγία
2006/32/ΕΚ) και συγκράτηση του ρυθµού αύξησης του CO2 και των άλλων αερίων
θερµοκηπίου κατά 25% το έτος 2010 (σε σχέση µε το έτος βάσης 1990).

6. Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
•
Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, τουρίστες,
επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού κ.λπ.)
•
Ερευνητικά Κέντρα , ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις και συνεργασίες /δίκτυα
/ενώσεις/clusters επιχειρήσεων όλων των τύπων και µεγέθους,Ινστιτούτα
και εργαστήρια του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, Φορείς παροχής και
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογικών υπηρεσιών, Επιµελητήρια,
Φυσικά πρόσωπα, ερευνητές – εφευρέτες, σύνδεσµοι επιχειρήσεων,
επιµελητήρια, χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και άλλοι φορείς µε
δραστηριότητες αντίστοιχες µε τους στόχους των δράσεων Άξονα.
•
Ολες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων (ΠΕΜ, ΜΜΕ) και των κλάδων
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα
•
Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας και
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή
τοµέα.
•
Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, την αξιοποίηση της βιοµάζας κλπ.
•

Το σύνολο της Περιφέρειας

•

Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας, περιοχές
απειλούµενες από περιβαλλοντική ή άλλου είδους υποβάθµιση κ.λπ.
Νησιωτικές περιοχές

•

7. Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του Άξονα, δεν προβλέπεται συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
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8. Κρατικές ενισχύσεις.
Στο πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σύµφωνα µε
τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013. Ειδικότερα, κατά την εφαρµογή των
παρεµβάσεων του Άξονα θα ληφθούν υπόψη :
•
•
•
•

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις Κρατικές Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα
2007-2013.
Το Πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων για την Έρευνα την Ανάπτυξη και την Καινοτοµία
(2007-2013).
Ο Κανονισµός (ΕΚ) 1628/2006 της Επιτροπής της 24 Οκτ. 2006 για την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
Επίσης προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων και µέσω του Επενδυτικού Νόµου όπως αυτός
κάθε φορά ισχύει.

9. Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις- Συνολικές επιχορηγήσεις και χρήση εργαλείων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
Στον πλαίσιο του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας δύναται επίσης να περιληφθούν καινοτόµες
παρεµβάσεις µε τη χρήση µηχανισµών χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αφορούν την αξιοποίηση
νέων χρηµατοδοτικών µέσων και εργαλείων, (όπως π.χ ενδεικτικά JEREMIE).
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3.5.ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (REGENERATION) ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ .
1. Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων
αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου, την εφαρµογή
εκτεταµένων αναπλάσεων, σε συνδυασµό µε πιθανές δράσεις οικονοµικών ενισχύσεων προς
επιχειρήσεις για την αναθέρµανση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο την αποφυγή εµφάνισης
περιοχών «χωρικού αποκλεισµού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων για
«κοινωνικό αποκλεισµό». Οι παρεµβάσεις του Άξονα θα υλοποιηθούν και µέσω της εφαρµογής
Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.), τα οποία βασίζονται σε προτάσεις των
τοπικών αρχών (αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού) οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων. Οι
παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής (Π.Κ.Σ.Α.) θα υλοποιηθούν µέσω «συνολικής επιχορήγησης»
(global grant), ενώ θα εξετασθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών
χρηµατοδότησης.. Επίσης µέσω του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας δύναται να υποστηριχτούν και
δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαικής Επιτροπής «Regions for Economic Change.»
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, η Αθήνα–Αττική αποτελεί τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή
συγκέντρωση της χώρας και τόπο εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων όλων των τοµέων και κλάδων.
Παράλληλα, αποτελεί αστική συγκέντρωση διεθνούς ακτινοβολίας, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή, σε ότι
αφορά τα πρότυπα κατοίκησης και παραγωγής λειτουργούν καθοριστικά στο σύνολο της χώρας. Η
Αθήνα τείνει να επεκτείνεται στο σύνολο της Αττικής και στα γειτονικά µε αυτή νησιά, ενώ αποτελεί
το κέντρο ενός σηµαντικού, µε κριτήριο τα αστικά κέντρα που εντάσσονται σε αυτό, ηµερησίου
συστήµατος το οποίο συµπεριλαµβάνει και περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου, και Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες).
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετεί τις χωρικές προτεραιότητες της περιφερειακής αναπτυξιακής
στρατηγικής όσον αφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη των αστικών κέντρων της Περιφέρειας καθώς και
άλλων κέντρων-χώρων .
Στους στόχους του Άξονα ενσωµατώνονται οι αρχές της πολυλειτουργικής ανάπτυξης των αστικών
κέντρων, η ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων, η βελτίωση και ανάπτυξη των
υποδοµών, η αειφορική ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων
χώρων, ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόµων
και ποδηλατοδρόµων κ.λπ.), η αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων στα αστικά κέντρα και η
συστηµατοποίηση των πληροφοριών σχετικά µε τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα62.
Ο Άξονας Προτεραιότητας λειτουργεί απόλυτα συµπληρωµατικά µε τους άλλους Άξονες
Προτεραιότητας του προγράµµατος και ιδιαίτερα µε τον Αξονα προτεραιότητας που περιλαµβάνει τις
παρεµβάσεις για την ολοκλήρωση των υποδοµών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. ∆εν
υπάρχει καµµία επικάλυψη των παρεµβάσεων του Άξονα 2 που λειτουργεί «οριζόντια» και των
παρεµβάσεων του Άξονα 4 που έχει σαφώς προσδιορισµένη χωρική αναφορά .
Η εφαρµογή των δράσεων αστικής αναζωογόνησης εστιάζονται στην βελτίωση του φυσικού και
οικονοµικού περιβάλλοντος των περιοχών παρέµβασης. Στις υποβαθµισµένες περιοχές συνήθως
εµφανίζονται και φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού αφού η µείωση της αξίας της γής και των
κατοικιών προσελκύει οµάδες πληθυσµού που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού.
Για την άρση των φαινόµενων κοινωνικού αποκλεισµού στις περιοχές αυτές προβλέπονται
παρεµβάσεις κυρίως από το Ε.Π «Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού» αλλά και µέσω του ίδιου του
Άξονα Προτεραιότητας µε δυνητική αξιοποίηση της ρήτρας ευελιξίας .

62

ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4 «Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής».
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Η κινητοποίηση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών µε τη συνεργασία των τοπικών αρχών και των
κοινωνικών εταίρων, αποτελεί µία επιπλέον διάσταση της πολυλειτουργικότητας της αστικής
ανάπτυξης. Αναφέρονται ενδεικτικά οι πρωτοβουλίες δηµιουργίας του «English Cities Fund» (ECF)
µε τη συµµετοχή Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Partnerships & Venture Capitals) στη
Μεγάλη Βρετανία και του «Caisse des Depôts» (CDC) στη Γαλλία.
Τα «Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης» (Π.Κ.Σ.Α.) θα υλοποιηθούν µέσω Εταιρικών Σχηµάτων
τα οποία υπό τη µορφή αντιπροσωπευτικής ενεργού και συµµετοχικής εταιρικής σχέσης θα
σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν, θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογήσουν τις προβλεπόµενες δράσεις.
Στο πλαίσιο µιας ισχυρής και διευρυµένης βάσης συνεργασίας αξιοποιούνται οι εµπειρίες και οι ιδέες
ως προϊόν σύγκλισης των εταίρων για τη συντονισµένη και από κοινού εφαρµογή ενός νέου τρόπου
ανάπτυξης της περιοχής τους και διακρίνονται σαφώς οι ρόλοι των εταίρων (ιδιωτικών και δηµοσίων),
η αγαστή συνεργασία τους και η εξειδίκευσή τους στον τοµέα που αναλαµβάνει ο καθένας.
Η δικτύωση των εταίρων είναι κοµβικής σηµασίας για τη διευκόλυνση της ροής γνώσης, ιδεών και
εµπειριών, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και οικονοµίες
κλίµακας . Τα εταιρικά σχήµατα θα αποτελέσουν τον πυρήνα µέσω του οποίου διαχέονται τα
αποτελέσµατα του Π.Κ.Σ.Α. εξασφαλίζοντας ευρύτερες διασυνδέσεις είτε σε τοπικό επίπεδο (π.χ.
επικοινωνίες µεταξύ πανεπιστηµίων-παραγωγικού τοµέα και µεταξύ επιχειρήσεων) είτε σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο (σύνδεση µε άλλα δίκτυα).
Ως δυνητικοί εταίροι αναφέρονται: ∆ηµόσιες αρχές, ∆ηµόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς,Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού (Κοινότητες, ∆ήµοι, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις),
Επιχειρήσεις (ιδιαίτερα οι ΜΜΕ), Φορείς Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας, Ιδιώτες (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα), Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
εργαστήρια αυτών, Τεχνολογικά και Επιστηµονικά Πάρκα,Επαγγελµατικές Ενώσεις, Οικονοµικά και
Επιστηµονικά Επιµελητήρια, Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα και σύνδεσµοί τους, Αναπτυξιακές
Εταιρείες, Συνεταιρισµοί και Ενώσεις Συνεταιρισµών, Επιστηµονικοί Φορείς, Περιβαλλοντικές και
λοιπές Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Συλλογικά Όργανα Εργαζοµένων,
Κοινωνικοί Εταίροι, κλπ.
Τονίζεται ότι η προοπτική µόχλευσης πόρων του ιδιωτικού τοµέα (φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα)είναι απαραίτητη γιατί µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή
ενεργοποίηση του τοπικού δυναµικού όχι µόνο ως κοινωνικού αλλά και ως οικονοµικού
κεφαλαίου.
Οι µεσογειακές µητροπόλεις (µεταξύ των οποίων και η Αθήνα-Αττική) διαφοροποιούνται, τόσο ως
προς το χωρικό διαχωρισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων, όσο και ως προς το χωρικό
διαχωρισµό των κοινωνικών τάξεων. Η ανάµειξη των χρήσεων και των κοινωνικών στρωµάτων –
κύρια των µεσαίων και εργατικών – ενισχύεται από την παραοικονοµία που διαπερνά και διαχέεται σε
µεγάλα τµήµατα των πόλεων µε ακανόνιστο και ασυνεχή τρόπο, αφορά δε όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Η έλλειψη συστηµατοποίησης των χρήσεων γης φαίνεται να αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη
πολεοδοµικού και, γενικότερα χωρικού σχεδιασµού και µηχανισµών ελέγχου, αλλά συναρτάται
ιστορικά µε την πολιτισµική και κοινωνικοοικονοµική ιδιοµορφία του Μεσογειακού Νότου που
στηρίζεται σε άτυπες σχέσεις και δίκτυα, καθώς και στο διαφορετικό τρόπο παραγωγής του αστικού
χώρου (δοµή και καθεστώς ατοµικής ιδιοκτησίας, αυτοαπασχόληση, κ.α.). Σε τελική ανάλυση, ο
αστικός ιστός αντανακλά τις διαφοροποιήσεις σε ζητήµατα οργάνωσης της οικονοµικής ζωής
(παραοικονοµία, µικρά σχετικά µεγέθη παραγωγικών κλάδων, κλάδοι εξειδίκευσης), θεσµικής
οργάνωσης (κληρονοµικό δίκαιο), κλιµατολογικών συνθηκών (διάθεση ικανού ελεύθερου χρόνου σε
δραστηριότητες ανοιχτών χώρων) και πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων63.

63

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αθήνα-Αττική», ΕΜΠ 2004.
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Στην Περιφέρεια Αττικής η χωροθέτηση της βιοµηχανίας ακολούθησε ιστορικά συγκεκριµένα
πρότυπα χωρίς όµως να είναι σαφώς οριοθετηµένα αφού ουσιαστικά ο µετασχηµατισµός της Αθήνας
από µια µικρή κωµόπολη των 5000 κατοίκων στα µέσα του 19 αιώνα µετεξελίχθηκε σε µια
µητροπολιτική Περιφέρεια των 4.000.000 κατοίκων σε ένα χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα
100 χρόνια µε δύο βασικές τοµές που είναι η εισροή προσφύγων µετά την Μικρασιατική καταστροφή
του 1922 και οι πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες του 1950 και 1960.
Η πρώτη βιοµηχανική συγκέντρωση στην Περιφέρεια εντοπίζεται στον Πειραιά λόγω της ύπαρξης
του λιµανιού και στον οδικό άξονα που συνδέει την Αθήνα µε τον Πειραιά. Η βιοµηχανική ανάπτυξη
του Λαυρίου στα τέλη του 19 αιώνα και τα πρώτα χρόνια του 20 αιώνα οφείλεται στην ύπαρξη των
µεταλλείων του Λαυρίου και την αναγκαιότητα γειτνίασης των µεταλλείων µε τις µονάδες
βιοµηχανικής επεξεργασίας.
Εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος είναι περιορισµένος ο αριθµός των εγκαταλελειµµένων
βιοµηχανοστασίων
και δεν υπάρχουν «συνοικίες» η
πολεοδοµικές ενότητες
που
να
χαρακτηρίζονται από σηµαντικό αριθµό παλαιών εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων.
Αναµένεται ότι µέσω των προτάσεων των ΠΚΣΑ θα υπάρχουν και παρεµβάσεις που αφορούν την
αλλαγή χρήσεων σε παλαιές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Για τα ΠΚΣΑ θα διατεθεί ποσό δηµόσιας δαπάνης από τον Αξονα Προτεραιότητας το οποίο θα
προκύψει από την πορεία Αξιολόγησης των σχεδίων ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την
δηµιουργία χώρων πρασίνου και σηµειακών αστικών αναπλάσεων.
Οι παρεµβάσεις του άξονα 4 ανεξάρτητα αν εντάσσονται στα ΠΚΣΑ αποτελώντας προτάσεις των
φορέων της αυτοδιοίκησης η όχι θα είναι συµβατές και θα τηρούν τον γενικότερο σχεδιασµό για την
οργάνωση του χώρου στην Περιφέρεια όπως αυτός αποτυπώνεται στο νέο Ρυθµιστικό σχέδιο της
Πρωτεύουσας το οποίο κυρώνεται µε νόµο και είναι δεσµευτικό.
Μέσω του άξονα Προτεραιότητας εν µέρει επιχειρείται και η επίλυση του προβλήµατος της αστικής
διάχυσης µέσω της δηµιουργίας νέων περιοχών εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος για την
εγκατάσταση οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η φύση του προβλήµατος της αστικής διάχυσης είναι
απόρροια είτε της µη τήρησης του νόµου η των ελλείψεων του θεσµικού πλαισίου. Η προώθηση του
νέου χωροταξικού σχεδιασµού αλλά και η ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για την
βιοµηχανία τον τουρισµό και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αναµένεται να συµβάλλουν
αποφασιστικά στο περιορισµό του φαινόµενου µε την προϋπόθεση της αν και αυταπόδεικτης µη
επιτευχθείσας αυστηρής τήρησης των νόµων.

Γενικότερα, η Περιφέρεια Αττικής όπως προαναφέρθηκε αποτελεί στο σύνολο της τον σηµαντικότερο
πόλο ανάπτυξης της χώρας και δεν µπορούν να προσδιορισθούν στο εσωτερικό της επιµέρους πόλοι
ανάπτυξης Η βιώσιµη ανάπτυξης της αναµένεται να λειτουργήσει διαχυτικά και στις περιοχές
άµεσης επιρροής της , είτε αυτές προσδιορίζονται ως ύπαιθρος είτε ως µικρότερες αστικές
συγκεντρώσεις64.
2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.

64

Με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Προεδρίας υιοθετήθηκε σε υπουργικό επίπεδο το «Αστικό Κεκτηµένο» (Ρότερνταµ, Νοέµβριος 2004).
Το τελευταίο περιγράφει ενδεικτικά τις κοινές προτεραιότητες των πόλεων της Ε.Ε., τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες. Οι κύριες
προτεραιότητες συγκροτούνται από το τρίπτυχο της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, της κοινωνικής συνοχής και του υψηλού επιπέδου
περιβαλλοντικής προστασίας. Η Βρετανική Προεδρία, προώθησε τη διαµόρφωση περισσότερο συνεκτικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης
για τις αστικές συγκεντρώσεις του Ευρωπαϊκού χώρου. Η πρόταση αυτή αναδεικνύει ως κεντρικό σηµείο της πολιτικής της για τα ζητήµατα
του “χώρου” την έννοια των «Βιώσιµων Κοινοτήτων» (Sustainable Communities). Η έννοια αυτή ορίζεται συνοπτικά από τα εξής κύρια
σηµεία : ακµάζουσες, δυναµικές και παράλληλα ασφαλείς κοινότητες, µε περιβαλλοντική ευαισθησία, βελτιωµένη προσπελασιµότητα,
αποτελεσµατική διοίκηση και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, άρτια σχεδιασµένες και δοµηµένες (Bristol, ∆εκέµβριος 2005)
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Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω του παρακάτω ειδικού στόχου :
• Πολεοδοµική και κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση αστικών περιοχών µε έµφαση στην
ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
Ο παραπάνω στόχος συµβάλει στην διασφάλιση της λειτουργικότητας τόσο των αστικών όσο και
άλλων κέντρων-χώρων της Περιφέρειας.
Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει:
Στους γενικούς στόχους 1,2,3,15,17 του ΕΣΠΑ καθώς και στις Χωρικές Προτεραιότητες και ειδικότερα στη Βιώσιµη Αστική
Ανάπτυξη.
Στις προτεραιότητες 1 και 3 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Στις 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση), και στην 4η (Η
εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής)
Κατευθυντήριες γραµµές για την Συνοχή.Στην 11η Κατευθυντήρια γραµµή για την Απασχόληση.
Στους Γενικούς Στόχους 1,3 και 4 του Ε.Π. Αττικής .

3. ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής :
3.1) Αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος.
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Παρεµβάσεις αστικής ανάπλασης και δηµιουργίας και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων µε
σηµαντική αύξηση του αστικού πρασίνου, αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου, (π.χ. αναπλάσεις
όψεων κτιρίων για αισθητική αναβάθµιση περιοχών, κοινά σχέδια αστικών δικτύων µε έµφαση στην
ολοκλήρωση δικτύων κοινωνικών και επιχειρηµατικών υποδοµών) και δηµιουργία των
προϋποθέσεων για κινητοποίηση ανθρώπινου δυναµικού και επιχειρήσεων και προσέλκυση
δραστηριοτήτων αναψυχής, επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ,κ.λπ.
• Αξιοποίηση και επανάχρηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωµένη αλλαγή χρήσεων (π.χ.
στρατόπεδα, άτυπες και εγκαταλειµµένες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις κ.ο.κ).
3.2) Αναζωογόνηση του αστικού χώρου µέσω Πιλοτικών Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης
(global grants).
Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις :
• Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον αστικό Χώρο µε στόχο την δηµιουργία και αξιοποίηση
οργανωµένων χώρων και ζωνών της Περιφέρειας για την υποδοχή / χωροθέτηση οικονοµικών
δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας (βιοµηχανία, εµπόριο, logistics, έρευνα και ανάπτυξηδιάχυση τεχνολογίας, υπηρεσίες, αναψυχή, τουρισµός-πολιτισµός, ναυτιλία κ.λπ.)
• Αξιοποίηση τµήµατος του παραλιακού µετώπου της Αττικής.
• Ανάδειξη εγκαταστάσεων και λειτουργιών µητροπολιτικού χαρακτήρα σε συνδυασµό µε την
αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων.
Στις ανωτέρω παρεµβάσεις θα επιδιωχθούν άµεσες συνέργιες µε το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού.»
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4.Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και ∆είκτες

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2013

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Σχέδια
ολοκληρωµένης
Αριθµός
αστικής
ανάπτυξης

∆ΕΙΚΤΗΣ

Ο δείκτης αναφέρεται στον
αριθµό των Πρότυπων και
Καινοτόµων σχεδίων αστικής
ανάπτυξης
που
θα
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος

ΜΟΝΑ∆Α
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΥ∆ ΠΕΠ
Αττικής

ΠΗΓΗ
/ΕΤΟΣ

0

ΤΙΜΗ
ΒΑΣΗΣ

3

Η τιµή βάσης είναι µηδέν καθότι οι αντίστοιχες παρεµβάσεις
αποτελούν καινοτόµες δράσεις και δεν έχουν υλοποιηθεί
αντίστοιχες
στο
Γ'
ΚΠΣ.
Η τιµή στόχος θα οριστικοποιηθεί µετά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προτάσεων Πρότυπων και Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ), τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη
διαδικασία της Συνολικής Επιχορήγησης (Global Grants) στο
πλαίσιο του Προγράµµατος

ΤΙΜΗ
ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2013

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Εξυπηρετούµενος
πληθυσµός
από
παρεµβάσεις
Αριθµός
ολοκληρωµένης
αστικής ανάπτυξης

Ο δείκτης αναφέρεται στον
πληθυσµό που θα εξυπηρετηθεί
από
τις
παρεµβάσεις
ολοκληρωµένης
αστικής
ανάπτυξης
που
θα
πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο
του Προγράµµατος.

ΕΥ∆ ΠΕΠ
Αττικής

-

-

Η τιµή στόχος θα οριστικοποιηθεί µετά την αξιολόγηση των
υποβληθεισών προτάσεων Πρότυπων και Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ), τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη διαδικασία
της Συνολικής Επιχορήγησης (Global Grants). ∆εδοµένης της
µη υλοποίησης τέτοιυ τύπων σχεδίων εντός της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου η τιµή βάσης δεν δύναται
προσδιοριστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Mετά την αξιολόγηση των (Π.Κ.Σ.Α) ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι δείκτες.
5.Αναµενόµενες επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες:
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Αναβάθµιση του φυσικού αστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος .
• ∆ιαφοροποίηση και ανάδειξη µε ενδυνάµωση της ταυτότητας των (επιλεγµένων) πόλεων και
περιοχών καθώς και ενδυνάµωση των σχετικών δικτύων .
• Αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αστικών περιοχών και άλλων χώρων
της Περιφέρειας.
• ∆ηµιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας
• Αύξηση του πληθυσµού που θα έχει πρόσβαση στην εργασία, εκπαίδευση, υπηρεσίες, ψυχαγωγία
(και γενικά υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος).
• Ενίσχυση της δια-λειτουργικότητας και των συνεργιών µέσω δικτύων και άλλων καινοτόµων
µεθόδων ενσωµάτωσης γνώσης και µάθησης στις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες.
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• Κινητοποίηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης και ενίσχυση των κοινοπρακτικών σχηµάτων µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων.
.

6.Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
•
Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες,
τουρίστες, επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού κ.λπ.)
•
όλες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων
•
ειδικές οµάδες που θα επιλεγούν µετά από ειδικό
επιχειρησιακό σχέδιο και διαδικασία διαβούλευσης (ανάγκες,
κριτήρια, ιεράρχηση)
•
Το σύνολο της Περιφέρειας
•

Αστικές Περιοχές , κ.α.

7.Συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο του Άξονα, δεν προβλέπεται συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.
8.Ρήτρα ευελιξίας του 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας θα εξετασθεί το ενδεχόµενο χρήσης της ρήτρας ευελιξίας
(σύµφωνα µε το άρθρο 34. παρ. 2 του Γενικού Κανονισµού ) δηλ. χρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ και
εντός ορίου 10% κατ΄ ανώτατο όριο , παρεµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του ΕΚΤ για
παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α).
9. Κρατικές ενισχύσεις.
Ανάλογα µε την εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού θα εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων στους φορείς που θα συµµετάσχουν.
10. Καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις- Συνολικές επιχορηγήσεις και χρήση εργαλείων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
Στο πλαίσιο του Άξονα υλοποιούνται πιλοτικές και καινοτόµες παρεµβάσεις και δύναται να
χρησιµοποιθούν νέα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής που αφορούν σε Πρότυπα Καινοτόµα
Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α), (όπως π.χ ενδεικτικά JESSICA).
11. Κατάλογος των περιοχών που θα επιλεγούν για τα θέµατα ανάπτυξης αστικών περιοχών.
Οι πόλεις και, γενικότερα, οι περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστούν δράσεις αστικής αναζωογόνησης
και αναβάθµισης υποβαθµισµένων ζωνών, θα προκύψουν: α.) µέσω ανοιχτών προσκλήσεων «τύπου»
Π.Κ.Σ.Α και, β.) µέσω διαβούλευσης µε τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες.
Πέραν αυτών, θα εξετασθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού προγράµµατος αναζωογόνησης και των
νησιωτικών περιοχών της Περιφέρειας, το οποίο θα προκύψει µε την ίδια διαδικασία και θα
υποστηριχθεί από ειδική στρατηγική – επιχειρησιακή µελέτη.
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3.6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
1. Γενική Περιγραφή του Άξονα Προτεραιότητας.
Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται δράσεις για την εφαρµογή ,παρακολούθηση,
αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας
αφορά την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής και καλύπτει την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών, την
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών , την αξιολόγηση και τους ελέγχους καθώς και την απαραίτητη
ενηµέρωση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος.
2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας.
Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στη βέλτιστη εφαρµογή των Κανονισµών των Ευρωπαϊκών
∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1083/06 (Γενικός Κανονισµός) και 1080/06 (Κανονισµός ΕΤΠΑ) και
ειδικότερα:
• Στην υποστήριξη για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων του
Προγράµµατος.
Οι σχετικές δράσεις αφορούν στην προετοιµασία, οργάνωση, διαχείριση,
παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων, επιθεώρηση, έλεγχο και
αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βελτίωση
των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης, πιστοποίησης,
παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος ,καθώς και στην προώθηση
ανταλλαγής εµπειριών .
• Στην υποστήριξη για την ευρεία δηµοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Προγράµµατος, µε
έµφαση στους ∆ικαιούχους και στους ωφελούµενους των παρεµβάσεων.
3. ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας.
Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής :
Στο πλαίσιο του Άξονα εντάσσονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στα
άρθρα 45 και 46 του Γενικού Κανονισµού των διαρθρωτικών ταµείων 1083/06 και στο άρθρο 3 του
Κανονισµού ΕΤΠΑ. Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας προσδιορίζονται ενδεικτικά στις
ακόλουθες:
1)Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση.
2) Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία.
3) Μελέτες - Αξιολόγηση – ∆ηµοσιότητα.
4.Αναµενόµενες επιπτώσεις.
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες:
•
•
•

Έγκαιρη προετοιµασία των παρεµβάσεων και αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος.
Αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του Προγράµµατος.
Ευαισθητοποίηση / ενεργοποίηση φορέων και πολιτών.
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3.7
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 Αγροτική Ανάπτυξη 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
• 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.

209

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

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 Επιτροπής65 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.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, από το ΕΤΑ, περιορίζεται στις επιχειρήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον
Καν. 1198/200566.
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).

65
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.
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.
66
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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
και
διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)

τη

•

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
περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)

αγροτικές

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
µικρής
κλίµακας
υποδοµή,
τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων,
στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος συνολικού προϋπολογισµού των παρεµβάσεων
είναι τα 300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης,
προϋπολογισµού
του ορίου, θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

αυτών,
υψηλότερου αυτού

Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική δραστηριότητα.
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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 εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής µελέτης αναβάθµισης67 του
οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:
•

βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)

•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής
αξίας

(διαµόρφωση

υπαίθριων

χώρων,

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.

67
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 ∆υναµικό.
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
που
θα
αφορά
στη
θεµατολογία και στους δικαιούχους των
παρακάτω µέτρων του Αξονα 2 του ΠΑΑ
2007-2013.

Το ταµείο θα καλύπτει αποκλειστικά κατάρτιση που θα
αφορά στη θεµατολογία και στους δικαιούχους των
παρακάτω µέτρων του άξονα 1 καθώς και των µέτρων
των αξόνων 3 και 4 του ΠΑΑ 2007-2013
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Ενισχύσεις
για
φυσικά 112
µειονεκτήµατα στους γεωργούς
ορεινών περιοχών

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

212

Ενισχύσεις
στους
γεωργούς 121
περιοχών µε µειονεκτήµατα,
εκτός των ορεινών περιοχών.

Εκσυγχρονισµός
εκµεταλλεύσεων

213

Natura 2000

123

Αύξηση προστιθέµενης αξίας στα γεωργικά
και 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
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)

γεωργικών

καλή
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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.

Περιβάλλον

4.1 Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα
Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση, έδαφος,
ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική προστασία,
µηχανισµοί-εργαλεία-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. και πίνακα 1)).
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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
προϋπολογισµού , θα συγχρηµατοδοτηθούν από το
πώληση ενέργειας στην αγορά, ανεξαρτήτως
ΕΤΠΑ.
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).
¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος:
επενδύσεις
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά σε
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ζωικής και φυτικής παραγωγής) καθώς και των επιχειρήσεων
σχετιζοµένων µε την πρώτη µεταποίηση των
προϊόντων του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
στο ΠΑΑ,
Παρεµβάσεις για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος περιλαµβάνονται
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 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος που θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ.

Πίνακας 1:

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ
ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Αντιπληµµυρικά έργα

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

♦

♦

Αντιπληµµυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεµβάσεων ορεινής
υδρονοµίας σε δάση

♦

Αρδευτικά δίκτυα68

♦

∆ίκτυα ύδρευσης

♦

♦
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για άρδευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ύδρευση

♦

♦
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα νησιά ή
αγροτικές περιοχές υπό όρους (µικτής χρήσης, ύδρευσηάρδευση)
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Nαtura 200069

♦
♦

Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές Υψηλής
Αισθητικής αξίας, µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών 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 70
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (προϊόντα του
παραρτήµατος 1 της συνθήκης)

68
69
70

ΕΓΤΑΑ

♦

♦
♦

∆εν υπάρχουν µικτά δίκτυα
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000 (2006)
Έργα υποδοµών, σε περιοχές Natura 2000 ακολουθούν την κατηγοριοποίηση ανά Ταµείο, όπως αποτυπώνονται στους πίνακες 1 και 2.
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Πίνακας 1(συν.):

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ.
ΚΑΙ ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Μηχανισµοί
προϊόντα)

πιστοποίησης

και

Μηχανισµοί παρακολούθησης
περιβάλλοντος

ΕΤΠΑ
σήµανσης

της

(λοιπά

ποιότητας

του

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΓΤΑΑ

♦
♦
♦

Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες παραγωγής για
ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)

♦
♦

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής
προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

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:
¾ 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.
¾ Οι δράσεις που αφορούν στην εφαρµογή γεωργικών και δασικών πρακτικών µέσω της παροχής
στρεµµατικών ενισχύσεων, συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ.
¾ ∆ράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
¾ ∆ράσεις προστασίας ειδών, µέσω της εφαρµογής γεωργοπεριβαλλοντικών και
δασοπεριβαλλοντικών µέτρων, συγχρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, ενώ
¾ Υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας, δράσεις για
την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
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Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται στον
Πίνακα 2, που ακολουθεί:
Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2000

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΑΤURΑ

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής

+

Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον
προσδιορισµό και την κήρυξη περιοχών

+

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
Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και Χρήση
Περιοχών
Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

+
+
+
+
+
+
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Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ/∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ
(συνέχεια)
2000.

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
∆ιαχείριση Προστασίας – Εισβάλλοντα Ξενικά Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης
Παροχή Υπηρεσιών
δραστηριότητες

και

απώλεια

εσόδων

+

+
από

αγροτικές

+

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
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών
µέσω γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων

+
+
+
+
+
+
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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
& 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.
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.
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5.2 ∆ιαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας / Επενδύσεις από µη γεωργούς.
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, ο οποίος αφορά στους
κλάδους/παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. .
Πίνακας 3:Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆71

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

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

71

Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.
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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)
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Πίνακας 3 (συν.):

Κλάδοι που θα συγχρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ

Κωδικός
ΣΤΑΚΟ∆

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

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 2007-2013 (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 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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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)
(ii)

(iii)

(iv)

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,
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
αποτελεσµατικής εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη
των στόχων του,
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,
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη των
Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την εφαρµογή των
αποφάσεων τους,
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(v)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)
(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)
(xvi)

(xvii)

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,
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,
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,
διαµορφώνει προτάσεις για τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εθνικού αποθεµατικού
απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
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,
συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής
που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
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,
µεριµνά για τον 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,
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,
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,
έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)
µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων και κατευθύνσεων της ειδικής επιτροπής της παρ.
1.2.4 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,
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,
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(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,
(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 την 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:
(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.
Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα που
(ii)
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
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(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)

(xii)

(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.
Παρακολουθεί την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση
και τύπο Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής
εισόδου).
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.
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.
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.
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.
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.
Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων, που πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49 του Γεν. Κανονισµού
1083/2006.
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.
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.
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,
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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.
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 ΕΠ και αφορούν
στην παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΕΠ.

1.2.3 Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ασκείται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω:
(α) του ∆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
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ

κρατικών

ενισχύσεων,

µέσων

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.
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.
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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.
1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Ως διαχειριστική αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, 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)

(ii)

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.
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:
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¾

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

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
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,
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,
συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του
υποκεφαλαίου 1.4 που αφορούν τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των προγραµµάτων και µετά
την έγκριση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή,
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 ∆ιαχείρισης
Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 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
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 ορίζεται ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εµβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια
Αττικής.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, προσδιορίζονται:
¾ οι πράξεις ή κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση και ο
συνολικός προϋπολογισµός αυτών
¾ οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.
Ο ανωτέρω ενδιάµεσος φορέας 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 ο ενδιάµεσος φορέας:
• Μεριµνά, µέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε:
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−

(ii)

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 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.
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 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:

236

(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,
 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.
• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή ή ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και
δικαιούχος στο πλαίσιο του ίδιου Ε.Π. , 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,
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(iii)

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.
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
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 ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης:
•

(iv)

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.
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
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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 :
• 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:
•

(vii)

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.
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 :
• 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,
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(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,
• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης,
(ix)
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,
(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 την
στοχοθεσία του προγράµµατος και τηρώντας τις διατάξεις εφαρµογής του.

1.4.2 Ειδικές Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Υπουργείων
(α)

(β)

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 2007-2013,
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για µεγάλα έργα και για πράξεις συγκοινωνιακών
υποδοµών αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που
αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες»
2000-2006, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις υποδοµών, προµηθειών και
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υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών και των
εποπτευόµενων από αυτό Οργανισµών, που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής.
(γ)
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 20072013, ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις ενεργειακής υποδοµής
αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής, για
πράξεις εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και πράξεις
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και
αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής.
(δ)
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013, ορίζεται
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης για πράξεις ψηφιακής σύγκλισης εθνικής εµβέλειας και για
πράξεις ψηφιακής σύγκλισης που πρόκειται να προκηρυχτούν οριζόντια και αφορούν στην
Περιφέρεια Αττικής.
(ε)
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. Ως πράξεις εθνικής εµβέλειας νοούνται πράξεις που
υλοποιούνται σε µία ή περισσότερες Περιφέρειες και τα αποτελέσµατα των οποίων,
λόγω της οριζόντιας φύσης τους, ωφελούν το σύνολο της χώρας.
¾ οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής.
Κάθε ένας από τους ανωτέρω ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες
διαχείρισης (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (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:
(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.
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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.
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,
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vi.
vii.

τα ευρήµατα από ελέγχους των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα ευρήµατα από άλλα ελεγκτικά όργανα (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων,
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ελεγκτικό Συνέδριο),
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
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.
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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.
(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
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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.
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 Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω εξέτασης,
συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, 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.
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.
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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.
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.
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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.
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:
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•

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.
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 Αττικής προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας Αττικής.
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
• 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 της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος για την Περιφέρεια
Αττικής
• Εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων για την Περιφέρεια Αττικής
• 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
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•
•

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 ,στην περίπτωση εµπλοκής του ΠΕΠ στην
πρωτοβουλία αυτή , θα προβλέπεται σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη της Επιτροπής
Παρακολούθησης , τουλάχιστον µια φορά το χρόνο , για την συζήτηση σχετικών προτάσεων για το
Π.Ε.Π.
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 :
• 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
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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.
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
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:
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• 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.
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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
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
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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
συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της αξιολόγησης παρέχοντας τα
απαραίτητα στοιχεία
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ
στην
εφαρµογή
του
εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

ΕΘΝΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
(ΕΣΠΑ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο
µέσο
της
προγραµµατικής
περιόδου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

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
των
υποβολή
στρατηγικών
εκθέσεων
του
άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006

2ο
εξάµηνο
2007
2ο
εξάµηνο
2009
2ο
εξάµηνο
2012

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
της
αποτιµάται
η
ποιότητα
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

1ο
εξάµηνο
2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού,
Ειδική
Τεχνικ
Επιτροπή για τη
Αξιολόγηση, Ε.Ε
αρχή συντονισµο
∆ιαβουλεύσεις
αρχές διαχείρισ
ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική
Τεχνικ
Επιτροπή για τη
Αξιολόγηση, Ε.Ε
αρχή συντονισµο
∆ιαβουλεύσεις
αρχές διαχείρισ
ΕΠ
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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
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤ
ΑΣ
3.
ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ
Α
&
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ
4.
ΕΠ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ
5.
ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

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 βελτίωση
του προγραµµατισµού και της
στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης
για
πιθανή
αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

1ο
εξάµηνο
2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική
Τεχνικ
Επιτροπή για τη
Αξιολόγηση, Ε.Ε
αρχή συντονισµο
∆ιαβουλεύσεις
αρχές διαχείρισ
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 συντονισµο
Ε.Ε.,
αρχ
διαχείρισης
το
κάθε ΕΠ
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6.

ΕΠ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
7.
ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
8.
ΕΠ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ
9.
ΕΠ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
10.

ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ &
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

11.

ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ

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 συντονισµο
Ε.Ε.,
αρχ
διαχείρισης
το
κάθε ΕΠ

Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών 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.
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).
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 .
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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.
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 20002006 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.
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:
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(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.
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 δυνατόν συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που
είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών
πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο
ROM κλπ)
(ii)
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.
(iv)
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 «ΕπιχειρηµατικότηταΑνταγωνιστικότητα» 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 έτοιµου λογισµικού κ.λ.π.
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%).

261

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

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.
10. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ72
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.
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.
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:

72

Η συγκεκριµένη ενότητα αφορά µόνο στο Στόχο Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού».

262

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

−

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 2007-2013,
− 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 µη-λειτουργικά 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 2007-2013, ως προς την τήρηση των περιφερειακών κατανοµών και των στόχων
της Λισσαβόνας.
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.
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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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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 20072013 από πόρους Κοινοτικής Συνδροµής (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
– ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε ποσό της τάξης των 2.438.000.000 €.
Επίσης για την Περιφέρεια Αττικής η οποία αποτελεί περιφέρεια µεταβατικής στήριξης
(Στόχος Σύγκλιση - Phasing out)
έχουν δεσµευθεί πόροι µέσω των τριών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ. Παράλληλα
στην χωρική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής πραγµατοποιούνται και παρεµβάσεις
στους τοµείς των Μεταφορών και του Περιβάλλοντος µε χρηµατοδότηση από το Ταµείο
Συνοχής
µέσω των
Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων
«Ενίσχυση της
Προσπελασιµότητας» και «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» αντίστοιχα.
Ακολούθως παρατίθενται οι χρηµατοδοτικοί
χρηµατοδοτική διάσταση του Προγράµµατος.

Πίνακες

οι οποίοι απεικονίζουν τη

Πίνακας 1.

: Eτήσια κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής στην Περίοδο
Προγραµµατισµού.

Πίνακας 2.

: Xρηµατοδοτικό Σχήµα Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 ανά Άξονα
Προτεραιότητας.

Πίνακας 3.

: Eνδεικτική Ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής για την
∆ιάσταση των Θεµάτων Προτεραιότητας.

Πίνακας 4.

: Ενδεικτική Ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής για την Μορφή
Χρηµατοδότησης.

Πίνακας 5.

: Ενδεικτική Ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής για την
Eδαφική ∆ιάσταση.
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Πίνακας 1. Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής.
Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα:

Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη
2007

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
2007-2013

Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΟΧΟΥ 1

416.821.712

-

416.821.712

416.821.712

-

416.821.712

398.591.947

-

398.591.947

398.591.947

-

398.591.947

365.471.061

-

365.471.061

365.471.061

-

365.471.061

345.938.110

-

345.938.110

345.938.110

-

345.938.110

325.475.971

-

325.475.971

325.475.971

-

325.475.971

µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

(3) = (1) + (2)

µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

(2)

µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

ΣΥΝΟΛΟ

(1)

µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

Ταµείο
Συνοχής

µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

ΕΤΠΑ
µε

Σύνολο
Περιφέρειες
µεταβατική
στήριξη

2008

ΣΣΤΟΧΟΣ 1

ΑΤΤΙΚΗΣ

304.055.293

-

304.055.293

304.055.293

-

304.055.293

µε
281.645.906

-

281.645.906

281.645.906

-

281.645.906

2.438.000.000

-

2.438.000.000

2.438.000.000

-

2.438.000.000

µε
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Πίνακας 2 – Χρηµατοδοτικό Σχήµα Ε.Π. Αττικής 2007 – 2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας (σε €) (Παράρτηµα XVI του Εφαρµοστικού Κανονισµού)
(Οι Άξονες Προτεραιότητας εκφράζονται σε επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ,δηλ. η βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής είναι η Eπιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάνη).
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΩ∆.
ΑΞΟΝΑ

ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΜ/ΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

7(*)

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Τ.Σ

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4 = 1+2+3

5 = 6+7

6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν. Συµµ)

∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΤΕ

Σύνολο
8 = 4+5

9 = 4/8 (%)

10

11α

11β

11γ=11α+11β

12 = 4+5+11a

1

Ενίσχυση Υποδοµών
Προσπελασιµότητας –
Ενέργειας

717.000.000

-

-

717.000.000

127.000.000

127.000.000

844.000.000

84,95

-

359.000.000

0

359.000.000

1.203.000.000

2

Αειφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής

1.026.560.000

-

-

1.026.560.000

256.440.000

256.440.000

1.283.000.000

80,01

-

145.000.000

0

145.000.000

1.428.000.000

528.940.000

-

-

528.940.000

174.060.000

174.060.000

703.000.000

75,24

-

6.000.000

1.076.000.000

1.082.000.000

709.000.000

3

Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας της
Καινοτοµίας και της
Ψηφιακής Σύγκλισης

4

Αναζωογόνηση Αστικών
Περιοχών

141.000.000

-

-

141.000.000

47.000.000

47.000.000

188.000.000

75,00

-

0

165.000.000

165.000.000

188.000.000

5

Τεχνική Στήριξη
Εφαρµογής

24.500.000

-

-

24.500.000

8.500.000

8.500.000

33.000.000

74,24

-

0

0

0

33.000.000

2.438.000.000

-

-

2.438.000.000

613.000.000

613.000.000

3.051.000.000

79,91

-

510.000.000

1.241.000.000

1.751.000.000

3.561.000.000

(11a ) Άλλοι εθνικοί πόροι , Προβλεπόµενα έσοδα, Μη επιλέξιµες δαπάνες.
(*) Η στήλη δεν συµπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής είναι οι επιλέξιµες ∆ηµόσιες ∆απάνες .
Στην στήλη (11b ) Αναγράφονται τα ποσά της Ιδιωτικής Συµµετοχής.
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Πίνακας 3 : Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα για την διάσταση των θεµάτων προτεραιότητας. (σε €)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (Σε €)

Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD), καινοτοµία
356.440.000
και επιχειρηµατικότητα

01

02

∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε
6.000.000
Κέντρα Ερευνών
Υποδοµή
έρευνας
και
τεχνολογικής
ανάπτυξης
(συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική
εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που 25.500.000
συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισµένου
κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία
Μεταφορά

03

τεχνογνωσίας

και

βελτιώσεις

στα

δίκτυα

συνεργασίας που συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
µε πανεπιστήµια, εγκαταστάσεις ανωτέρας / ανωτάτης
εκπαίδευσης όλων των ειδών, περιφερειακές αρχές, 6.750.000
ερευνητικά κέντρα και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς
πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι
τεχνολογίας κ.λ.π.)
Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε

04

05

ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες 26.250.000
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)
Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και
οµάδες επιχειρήσεων

40.500.000

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης
06

παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση
τεχνολογιών

για

την

καταπολέµηση

της

συστηµάτων
και χρήση 4.500.000
ρύπανσης,

ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα
07

και καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, ίδρυση νέων
83.000.000
επιχειρήσεων από πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π.)

08
09

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

48.750.000

Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας
Κοινωνία της πληροφορίας

10

Υποδοµή

τηλεπικοινωνιών

115.190.000
282.500.000

(συµπεριλαµβανοµένων

των

ευρυζωνικών δικτύων)

38.000.000

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση,
11

ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστηµάτων,
22.000.000
πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό
περιεχόµενο κ.λ.π.)
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12

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT) 15 .000.000
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία,

13

14

ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
ηλεκτρονική
ηλεκτρονική ενσωµάτωση, κ.λ.π.)

εκµάθηση, 135 .000.000

Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο,
29.000.000
εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)
Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες

15

πληροφορικής
και
τηλεπικοινωνιών
αποτελεσµατική χρήση τους.

και

στην 43.500.000

Μεταφορές

580.000.000

16

Σιδηρόδροµοι

-

17

Σιδηρόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

-

18

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός

-

19

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (ΤΕΝ-Τ)

-

20

Αυτοκινητόδροµοι

-

21

Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

349.500.000

22

Εθνικές οδοί

-

23

Περιφερειακές / τοπικές οδοί

66.500.000

24

Ποδηλατόδροµοι

-

25

Αστικές µεταφορές

2.000.000

26

Πολύτροπες µεταφορές

130.000.000

27

Πολύτροπες µεταφορές (ΤΕΝ-Τ)

-

28

Εξυπνα µεταφορικά συστήµατα

-

29

Αερολιµένες

-

30

Λιµένες

32.000.000

31

Επίγειες θαλάσσιες οδοί (περιφερειακές και τοπικές)

-

32

Επίγειες θαλάσσιες οδοί (ΤΕΝ-Τ)

-

Ενέργεια

86 .000.000

33

Ηλεκτρισµός

28.000.000

34

Ηλεκτρισµός (ΤΕΝ-Ε)

17.000.000

35

Φυσικό αέριο

11.000.000

36

Φυσικό αέριο (ΤΕΝ-Ε)

37

Πετρελαϊκά προϊόντα

9 .000.000

38

Πετρελαϊκά προϊόντα (ΤΕΝ-Ε)

-

39

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος

2.000.000

40

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή

1.000.000

41

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα

3 .000.000

42

Ανανεώσιµε πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική
8.000.000
και άλλες

43

Ενεργειακή
ενέργειας

αποδοτικότητα,

αναγέννηση,

διαχείριση

7.000.000

Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων

531.000.000

44

∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων

41.000.000

45

∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό)

82.000.000

46

Επεξεργασία υδάτων (λύµατα)

242.000.000

47

Ποιότητα αέρα

-

48

Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης

-

269

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

49

Προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και µείωση των
επιπτώσεων

50

Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων και µολυσµένης γης

51

Προώθηση

βιοποικιλότητας

και

φυσικής

προστασίας

(συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)

-

26.000.000

52

Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών

72.000.000

53

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία
και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και 56 .000.000
διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)

54

Άλλα µέτρα για την διατήρηση της
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

κατάστασης

12 .000.000

Τουρισµός

34.560.000

55

Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους

2.000.000

56

Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς

-

57

Συνδροµή στη βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών

32.560.000

Πολιτισµός

103.000.000

58

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

37.500.000

59

Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών

57.500.000

60

Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών

8.000.000

Αστική και αγροτική αναγέννηση

141.000.000

61

Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση
Προωθώντας την προσαρµοστικότητα
επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών

62

141.000.000

εργαζοµένων,

Ανάπτυξη στρατηγικών και συστηµάτων δια βίου εκµάθησης
στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στους
απασχολούµενους και τους προϊσταµένους, για την επιτάχυνση της προσαρµοστικότητάς τους στις αλλαγές.
Προώθηση επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας

63

64

Σχεδιασµός και προώθηση καινοτόµων και περισσότερο
παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας
Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για απασχόληση, εκπαίδευση
και παροχή υποστήριξης, σε συνάφεια µε αναδιάρθρωση
τοµέων και επιχειρήσεων και ανάπτυξη συστηµάτων αντιµετώπισης αλλαγών και µελλοντικών απαιτήσεων
σχετικά µε εργασία και δεξιότητες
Βελτιώνοντας την πρόσβαση στην απασχόληση και την
3.000.000
διατήρηση των θέσεων εργασίας

65

Εκσυγχρονισµός και ενδυνάµωση των θεσµών της αγοράς
εργασίας

66

Εφαρµογή ενεργητικών και προληπτικών µέτρων στην αγορά
εργασίας

67

Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης
εργασιακής ζωής

68

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της ίδρυσης νέων
επιχειρήσεων
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Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιµότητας στην εργασία
και την ενδυνάµωση της βιώσιµης εργασιακής συµµετοχής
69

και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να µειωθούν οι διακρίσεις
φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρµονισθεί η 3.000.000
εργασιακή µε την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις
παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας
εξαρτηµένων προσώπων
Ειδικές δράσεις για την αύξηση του µεριδίου συµµετοχής

70

των µεταναστών στην απασχόληση και διαµέσου αυτών, την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωµάτωσής τους
Βελτιώνοντας την κοινωνική
µειονεκτούντων προσώπων

ενσωµάτωση

των

-

Παρεµβάσεις για την ενσωµάτωση και την είσοδο στην
71

απασχόληση των µειονεκτούντων ατόµων, ώστε να
αντιµετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιµετωπίζουν στην εργασιακή συµµετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η
αποδοχή της διαφορετικότητάς τους στον χώρο εργασίας
Βελτιώνοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο
Σχεδιασµός, εισαγωγή και εφαρµογή µεταρρυθµίσεων στα
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειµένου να
αυξηθεί η απασχολησιµότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της

72

υποχρεωτικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης / κατάρτισης
προς την αγορά εργασίας, και να προσαρµοστούν οι
δεξιότητες του εκπαιδευµένου προσωπικού σε µία καινοτόµο
αντίληψη και σε µία οικονοµία βασισµένη στην κοινωνία της
γνώσης
Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συµµετοχής στην

73

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 αντικείµενα και στην
ποιότητα
της
υποχρεωτικής
επαγγελµατικής
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης

και

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στο πεδίο έρευνας και
καινοτοµίας, ιδιαίτερα µέσω µεταπτυχιακών σπουδών και
74

εκπαίδευσης

ερευνητών

και

µέσω

δικτύωσης

των -

δραστηριοτήτων ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά
κέντρα και τις επιχειρήσεις
Επένδυση σε κοινωνικές υποδοµές

292.000.000

75

Υποδοµές εκπαίδευσης

175.000.000

76

Υποδοµές Υγείας

72.000.000

77

Υποδοµές φροντίδας παιδιών

36 .000.000

78

Υποδοµές στέγασης

-

79

Άλλες κοινωνικές υποδοµές

9.000.000

Κινητοποίηση µεταρρυθµίσεων στα πεδία απασχόλησης
και ενσωµάτωσης

80

Προώθηση της ανάληψης δράσης για συνεργασίες, συνάψεις
συµφωνιών και πρωτοβουλίες µέσω της δικτύωσης εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων
Ενδυναµώνοντας την θεσµική ικανότητα σε εθνικό
4.000.000
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
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Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του
προγραµµατικού
σχεδιασµού,
παρακολούθηση
και
81

αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 4.000.000
δηµιουργία ετοιµότητας στην εφαρµογή πολιτικών και
προγραµµάτων
Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εµπόδιο
ανάπτυξη
των
εξόχως
αποµακρυσµένων στην
περιφερειών

82

83

Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος
προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού
Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους
που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος
της αγοράς

84

-

Ενίσχυση για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που
οφείλεται σε κλιµατικές συνθήκες
Τεχνική Βοήθεια

24.500.000

85

Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

14.000.000

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

10.500.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.438.000.000
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Πίνακας 4 : Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για
την διάσταση της µορφής χρηµατοδότησης (σε €)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

01

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

2.438.000.000

02

Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)

0

03

Επιχειρηµατικά κεφάλαια
επιχειρηµατικού κινδύνου)

0

04

Άλλες µορφές χρηµατοδότησης

(συµµετοχή,

(ποσά σε €)

κεφάλαια

0

ΣΥΝΟΛΟ

2.438.000.000

Πίνακας 5 : Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για
την εδαφική διάσταση (σε .€)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

01

Αστική περιοχή

02

Βουνά

03

Νησιά

04

05

Αραιοκατοικηµένες
περιοχές

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
(ποσά σε €)

2.368.000.000
70.000.000
και

πολύ

αραιοκατοικηµένες

Αγροτικές περιοχές (εκτός βουνά, νησιά ή
αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες

-

-

περιοχές)
06

Πρώην εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. (µετά τις 30/4/2004)

07

Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη περιφέρεια

08

Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας

09

Ζώνη διακρατικής συνεργασίας

10

Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας

00

Άνευ αντικειµένου

ΣΥΝΟΛΟ

2.438.000.000
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∆ιαγράφηκε: ¶
¶

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά
(Η.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
ΕΠ

ΑΞΟΝΑΣ

ΜΕΤΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ

05

6

2

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

20

1

1

METΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΘΗΒΩΝ (ΕΡΓΑ Π.Μ)

20

5

2

ΜEΛEΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΛΙΣΜΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

3
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2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)
Παρακάτω 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”.
Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να υπολογιστούν οι τιµές βάσης και στόχου για όσο το δυνατόν
περισσότερους δείκτες κορµού. Για περιορισµένο αριθµό δεικτών που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα του Εγγράφου Εργασίας Νο. 2 και που έχουν εφαρµογή στο Πρόγραµµα, δεν
κατέστη δυνατόν στην παρούσα φάση του σχεδιασµού να υπολογιστούν τιµές. Οι τιµές αυτές
θα επιδιωχθεί να συµπληρωθούν µετά την εξειδίκευση των αντίστοιχων δράσεων ή/και µετά
την ανάπτυξη εξειδικευµένης µεθοδολογίας.
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Έγγραφο Εργασίας Νο. 2, οι τιµές των δεικτών κορµού θα
επικαιροποιούνται στις υποβαλλόµενες ετήσιες εκθέσεις.
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αριθµός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

Άµεση 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)
Επαγόµενες Επενδύσεις (€million)
Κοινωνία της Πληροφορίας
Αριθµός Έργων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

0

786

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

430

1.653

-

99

-

2.380

78

162

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

1

164

Αριθµός Έργων

Ως έργο εννοείται η ενίσχυση κάθε µίας επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
Η τιµή βάσης και στόχου αναφέρεται στην ενίσχυση για την ίδρυση / δηµιουργία µιας
επιχείρησης από το Πρόγραµµα.
∆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.

Αναφέρεται στο κάθε έργο / υποέργο είτε ενίσχυσης είτε υποδοµής για την ψηφιακή
σύγκλιση.
Καταγράφει το επιπλέον ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης µε ευρυζωνικές υποδοµές που
οφείλεται στις παρεµβάσεις του ΕΠ Το ποσοστό υπολογίζεται στο σύνολο του πληθυσµού
της Περιφέρειας Ουσιαστικά αφορά το ποσοστό των πολιτών που αποκτούν δυνατότητα
ευρυζωνικής σύνδεσης, λόγω της επέκτασης των ευρυζωνικών υποδοµών που
χρηµατοδοτούνται από δράσεις του ΕΠ

Επιπρόσθετος πληθυσµός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα

Μεταφορές

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.

0

2%

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

126

15

Ως έργο νοείται η κάθε απόφαση ένταξης στο τοµέα των µεταφορών (οδικά, λιµάνια,
σιδηρόδροµοι κ.λπ.)
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)
Χιλιόµετρα κατασκευασµένων / αναβαθµισµένων δρόµων

Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόµων εντός ΤΕΝ (χλµ)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ

3,06

105

20ΧΛΜ

43,3 ΧΛΜ

13,5

37,5

Ο δείκτης αναφέρεται στα χλµ αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ που ολοκληρώνονται.
Αναφέρεται στο σύνολο των χλµ που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται από το Πρόγραµµα.
Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε χλµ των σιδηροδρόµων του ∆ιευρωπαϊκού
Σιδηροδροµικού ∆ικτύου (ΤΕΝ) που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του
ΠΕΠ.
Τιµή βάσης = µήκος διπλής γραµµής Πειραιάς – 3Γ στο τέλος Γ ΚΠΣ,
Τιµή στόχος = µήκος γραµµής που θα κατασκευαστεί στη ∆ ΠΠ σε ανάπτυγµα διπλής, δηλ
Κορωπί Λαύριο (30 χλµ διπλής και 3 µονής) και από Ρέντη-Αθήνα (6 χλµ µονής, επί πλέον
της υπάρχουσας διπλής) και Αθήνα - 3Γ (~3 χλµ διπλής, επί πλέον της υπάρχουσας διπλής)

Χιλιόµετρα αναβαθµισµένων σιδηροδροµικών γραµµών

0

0

Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από αναβαθµισµένα αστικά
µέσα µαζικής µεταφοράς

0

40000

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

0

34

0

56

-

157.987

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Αριθµός Έργων

Επιπρόσθετη δυναµικότητα για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας
(MW)

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

Ο δείκτης αναφέρεται στο συνολικό µήκος σε χλµ των σιδηροδρόµων εκτός ΤΕΝ, που
κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Η τιµή βάσης 0 προκύπτει γιατί στο Γ ΚΠΣ όλες οι σιδ/κές παρεµβάσεις στην Αττική
αφορούσαν ΤΕΝ-Τ
Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος συνολικός πληθυσµός στον οποίο παρέχεται η
δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς (αφορά στη γραµµή
Προαστιακού Κορωπί-Λαύριο) στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
Αναφέρεται στο κάθε έργο (σύµβαση) για την δηµιουργία υποδοµών ή ενίσχυση επενδύσεων
για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ

Eτήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ)

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ

-

36.785

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων

3.650.000

150.000

Αναφέρεται στον πληθυσµό που εξυπηρετείται από δίκτυα ύδρευσης που προβλέπονται στο
Πρόγραµµα.

Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα
διαχείρισης υγρών αποβλήτων

2.400.000

450.000

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο ισοδύναµο πληθυσµό που θα εξυπηρετείται από ΕΕΛ

Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

3

4

Αναφέρεται στον προβλεπόµενο αριθµό ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ/ΣΜΑ

Αριθµός έργων αποκατάστασης περιοχών

5

-

Αναφέρεται στον αριθµό των ΧΑ∆Α και λοιπών περιοχών που θα αποκατασταθούν. ∆εν
υλοποιούνται ΧΑ∆Α από το τρέχον πρόγραµµα στην νεα περίοδο

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

24

20

Αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής προστασίας και λοιπά)
που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων

3.761.810

3.761.810

Το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του
2001

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

35

100

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

76

90

-

-

Περιβάλλον

Πρόληψη Κινδύνων
Αριθµός Έργων

Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και
άλλα µέτρα προστασίας δασών
Τουρισµός
Αριθµός έργων
Εκπαίδευση
Αριθµός Έργων
Αριθµός ωφελούµενων µαθητών

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.

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της
Εκπαίδευσης
Το σύνολο των ωφελούµενων µαθητών από όλες τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις
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ΘΕΜΑΤΙΚO ΠΕ∆ΙΟ
Υγεία
Αριθµός Έργων

Αστική Ανάπτυξη

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΗ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

7

10

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (2000-2006)

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 2013

25

-

Αναφέρεται σε όλα τα έργα / υποέργα υποδοµής (κτιριακά και εξοπλισµοί) στο τοµέα της
Υγείας

Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση

Αναφέρεται σε όλα τα έργα αναπλάσεων, χώρων πρασίνου, ανακαίνισης κτιρίων κλ.π. που
υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης.(Μέτρο
4.2 ΠΕΠ Αττικής 2000-2006) , ∆ίνεται µόνο τιµή βάσης

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

-

-

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. Στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων
παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης δεν υπήρχαν δράσεις επιχερηµατικότητας στο υπάρχον
ΠΕΠ Αττικής 2000-2006

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

Αναφέρεται σε δράσεις ενίσχυσης δοµών ,
139

-

προώθησης της απασχόλησης κ.λπ. που

υλοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης. (Μέτρα
3.1 και 3.4 του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 – Μόνο τιµή βάσης)
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3. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΗΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα «εργαλείο» για την κωδικοποίηση-αποτύπωση των
βασικών συµπερασµάτων ,στο συγκεκριµένο σηµείο του χρόνου όπως αυτά προκύπτουν
από την
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
στον γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας
Αττικής και αποτελεί αφετηρία για το πρόπλασµα της στρατηγικής ανάλυσης και στη
συνέχεια των παρεµβάσεων που απαιτούνται. Εκ των πραγµάτων και εκ του ρόλου της η
SWOT ανάλυση περιορίζεται στα βασικά σηµεία συµπεράσµατα και δεν υπεισέρχεται σε
λεπτοµερή ανάλυση , µιας και σκοπός της είναι να «φωτογραφίσει», να αποτυπώσει την
συγκυρία . Με δεδοµένη την ευρύτητα και την πολυµορφία των παρεµβάσεων που έχει το
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 , ενδέχεται στην SWOT ανάλυση να µην αναδεικνύονται ορισµένα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά σε επιµέρους τοµείς.
Για το ΠΕΠ Αττικής οι τοµείς του παραγωγικού περιβάλλοντος της έρευνας και τεχνολογίας
και της καινοτοµίας αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα συνδυαστικής προσέγγισης
ώστε να αναδειχθούν ορισµένα βασικά «διαρθρωτικά» χαρακτηριστικά και να εξηγηθούν
πιθανές “ιδιαιτερότητες”.
Για παράδειγµα, στα ισχυρά σηµεία της Περιφέρειας καταγράφεται
• ο µεγάλος αριθµός ερευνητικών κέντρων,
• το υψηλό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού,
• ο µεγάλος αριθµός ΑΕΙ.
Θεωρητικά µε αυτές τις παραµέτρους ως δεδοµένες η Περιφέρεια Αττικής θα έπρεπε να
καταγράφει αν όχι υψηλές, τουλάχιστον ικανοποιητικές επιδόσεις στην παραγωγή
καινοτοµίας και στην παρουσία σηµαντικού αριθµού επιχειρήσεων που να
δραστηριοποιούνται σε
προηγµένους τεχνολογικά τοµείς, να υπάρχει αντίστοιχος
ικανοποιητικός αριθµός διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά 1000 κατοίκους κ.ο.κ.
∆ιαφαίνεται όµως από την ανάλυση ότι οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας δραστηριοποιούνται
σε περιοχές έρευνας χαµηλής απόδοσης. Προκύπτει ότι η εικόνα που αναδείχθηκε στις
σχετικές ενότητες της υφιστάµενης κατάστασης δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.
Αντίθετα, η ποσοστιαία συµµετοχή
των Ελλήνων ερευνητών και των ελληνικών
ερευνητικών κέντρων (συµπεριλαµβανοµένων και των ΑΕΙ) στα προγράµµατα πλαίσιο για
την προώθηση της Ε&ΤΑ της Ε.Ε είναι υψηλή.
∆ιαφαίνεται από την ανάλυση ότι υπάρχει µια “ιδιαιτερότητα”στη δηµιουργία του οποίου
φαίνεται ότι συµβάλλει το υψηλό ποσοστό της δηµόσιας δαπάνης στη χρηµατοδότηση της
Ε&Τα, ενώ η ιδιωτική δαπάνη είναι πάρα πολύ περιορισµένη και απέχει σηµαντικά από την
αντίστοιχη ποσοστιαία κατανοµή σε σχέση µε την Ε.Ε. Έτσι, η υστέρηση στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών Ε&ΤΑ οφείλεται :
•

σε µεγάλο βαθµό στα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας,
χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζονται οργανωτικά και θεσµικά ζητήµατα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις αφενός ,
• λόγω µεγέθους (οι µικρές επιχειρήσεις γενικά παγκοσµίως δεν δαπανούν για Ε&Τα)
και, αφετέρου,
• λόγω κλαδικής διάρθρωσης (σηµαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων σε κλάδους
έντασης εργασίας και χαµηλής προστιθέµενης αξίας) καθώς και αποβιοµηχάνισης,
δεν δαπανούν για Ε&Τα, είτε γιατί στερούνται των αναγκαίων πόρων είτε γιατί θεωρούν ότι
η επένδυση σε Ε&Τα δεν αποτελεί προτεραιότητά τους µε δεδοµένο τον µακροπρόθεσµο και
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αβέβαιο χαρακτήρα των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία. Αποτέλεσµα του ανωτέρω
γεγονότος είναι είτε να υπάρχει σχετικά χαλαρή διασύνδεση είτε να µην υπάρχει καµιά
διασύνδεση µεταξύ ερευνητικής κοινότητας και επιχειρήσεων.
Στο βαθµό που οι επιχειρήσεις αυτές προτιµούν να «αγοράζουν» τεχνογνωσία, θα πρέπει να
υπάρξει ενίσχυση της αποκαλούµενης µη-τεχνολογικής καινοτοµίας.
Ανασταλτικά λειτουργεί επίσης και η σχετική δυσκολία α εµπορικής/επιχειρηµατικής
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της όποιας ερευνητικής προσπάθειας γίνεται από τα
ελληνικά ΑΕΙ λόγω των δυσκολιών που υπήρχε στο µέχρι τώρα θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας των Ελληνικών ΑΕΙ.
Ο ρόλος των ΑΕΙ σε ένα µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον πρέπει να δίνει ολοένα και
περισσότερο έµφαση (τουλάχιστον για τα ανεπτυγµένα οικονοµικά κράτη) στην παραγωγή
γνώσης και να είναι είναι καθοριστικός. Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ βρίσκεται
αυτήν την στιγµή σε φάση αναµόρφωσης προσαρµοσµένο, στις σύγχρονες τάσεις και
εξελίξεις που κυριαρχούν στον χώρο της εκπαίδευσης. .
Η στροφή προς την εφαρµοσµένη έρευνα που σχετίζεται και συνδέεται άµεσα µε την
παραγωγή , είναι ένα πολύπλευρο θέµα που δεν επιλύεται µονοσήµαντα µέσω της
αύξησης των πόρων που διατίθενται για την Ε&ΤΑ ούτε µέσω της δηµιουργίας
δηµόσιων ερευνητικών υποδοµών ενώ υπερβαίνει κατά πολύ την χρονική περίοδο µιας
επταετούς προγραµµατικής περιόδου και το «κανονιστικό» περιβάλλον ενός
Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράµµατος.

∆ιαφαίνεται λοιπόν µία ισχυρή σχέση της ποιότητας της επιχειρηµατικότητας µε την Ε&ΤΑ
και την καινοτοµία. Η πρώτη, εφόσον δεν ανήκει στην κατηγορία της επιχειρηµατικότητας
ανάγκης και προσανατολισµένη σε καταναλωτικές ανάγκες µπορεί να δηµιουργήσει
δυναµική στην Ε&ΤΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα σχεδιασθούν δράσεις :
• στήριξης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων (start-ups),
• καθώς και προώθησης της συστηµατικής συνεργασίας
(networking και clustering)

των

επιχειρήσεων

Επιπρόσθετα καταγράφονται σηµαντικές ανάγκες διεύρυνσης των δυνατοτήτων
συγκέντρωσης κεφαλαίων από τους επιχειρηµατίες και καλλιέργειας της σύγχρονης
«εταιρικότητας» στο επιχειρείν. Η πρόσβαση σε σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα εµφανίζει
ήδη σηµαντική διείσδυση, αλλά η άντληση κεφαλαίων από πηγές χρηµατοδότησης
καινοτόµων δραστηριοτήτων (spin-offs, business angels, venture capitals), παραµένει σε
πολύ χαµηλά επίπεδα.
Η βελτίωση της ποιότητας του επιχειρείν και η προσέλκυση επενδύσεων αιχµής εκτιµάται ότι
θα δηµιουργήσει υπερβάλλουσα ζήτηση σε ζητήµατα Ε&ΤΑ, εφηρµοσµένης έρευνας και
καινοτοµίας.
Η συµβολή του ΠΕΠ για την καλύτερη σύζευξη Ε&ΤΑ εστιάζεται κυρίως:
•
•
•

στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων για την δηµιουργία υποστηρικτών µηχανισµών
διάχυσης της Ε&ΤΑ, (ιδιαιτέρα προς τις ΜΜΕ),
στη διαµόρφωση «επιχειρηµατικών υποδοµών» για την φιλοξενία
νέων η
υπαρχόντων καινοτόµων επιχειρήσεων (θερµοκοιτίδες) και
την παροχή κινήτρων για την έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων.
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Παράλληλα, θα δροµολογηθούν παρεµβάσεις που στοχεύουν περισσότερο στην ενίσχυση
της εφαρµοσµένης έρευνας στην παραγωγική διαδικασία Production Operation Management
και λιγότερο σε υποδοµές ή ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν σχετίζονται άµεσα µε
την «εµπορική» αξιοποίηση του παραγόµενου ερευνητικού προϊόντος.
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4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.
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Πίνακας 1.α: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά τοµέα παραγωγής σε επίπεδο Περιφέρειας, 2000-2003

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ*

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ*

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ*

ΣΥΝΟΛΟ*

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

2000

2001

2002

2003

ΧΩΡΑ

7.924

8.204

8.864

9.233

23.180

25.874

27.251

29.990

77.429

82.172

88.889

97.114

108.533

116.250

125.004

136.337

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

801

805

865

895

1.130

1.340

1.412

1.525

2.754

2.880

3.094

3.343

4.685

5.025

5.371

5.763

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

1.460

1.525

1.649

1.717

4.042

4.477

4.468

4.820

13.420

14.415

15.079

16.331

18.922

20.417

21.196

22.868

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

450

434

468

485

766

799

899

925

1.787

1.888

2.067

2.218

3.003

3.121

3.434

3.628

ΧΩΡ. ΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2.711

2.764

2.982

3.097

5.938

6.616

6.779

7.270

17.961

19.183

20.240

21.892

26.610

28.563

30.001

32.259

ΗΠΕΙΡΟΥ

257

266

287

299

369

472

527

528

2.009

2.216

2.329

2.610

2.635

2.954

3.143

3.437

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.058

1.094

1.185

1.234

1.341

1.611

1.790

2.044

3.901

4.250

4.548

4.955

6.300

6.955

7.523

8.233

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

788

805

863

893

3.241

3.622

3.904

4.356

3.781

3.996

4.264

4.634

7.810

8.423

9.031

9.883

ΧΩΡ. ΕΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ
2.103
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2.165

2.335

2.426

4.951

5.705

6.221

6.928

9.691

10.462

11.141

12.199

16.745

18.332

19.697

21.553

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

162

174

185

192

154

196

264

316

1.531

1.692

1.795

1.966

1.847

2.062

2.244

2.474

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

713

746

816

856

897

1.017

1.080

1.164

3.842

4.154

4.478

4.949

5.452

5.917

6.374

6.969

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

858

887

959

998

1.656

1.705

1.848

2.130

3.290

3.447

3.654

3.691

5.804

6.039

6.461

6.819

1.733

1.807

1.960

2.046

2.707

2.918

3.192

3.610

8.663

9.293

9.927

10.606

13.103

14.018

15.079

16.262

ΑΤΤΙΚΗ

226

249

274

294

8.258

9.194

9.395

10.157

32.348

34.381

37.849

41.451

40.832

43.824

47.518

51.902

ΧΩΡ. ΕΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

226

249

274

294

8.258

9.194

9.395

10.157

32.348

34.381

37.849

41.451

40.832

43.824

47.518

51.902

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

256

259

271

277

413

427

537

664

1.298

1.360

1.441

1.580

1.967

2.046

2.249

2.521

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

257

298

322

342

258

312

364

416

2.964

3.087

3.169

3.365

3.479

3.697

3.855

4.123

ΚΡΗΤΗΣ

637

662

719

751

602

703

763

943

4.503

4.766

5.122

5.752

5.742

6.131

6.604

7.446

ΧΩΡ. ΕΝ. ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

1.150

1.219

1.312

1.370

1.273

1.442

1.664

2.023

8.765

9.213

9.732

10.697

11.188

11.874

12.708

ΧΩΡ.
ΕΝ.
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

* Προσωρινά Στοιχεία
Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί

ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
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Πίνακας 1.β: Βασικά στοιχεία Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας για την Περιφέρεια Αττικής
Έτος

Καταστήµατα

Απασχόληση

Μέσο
µέγεθος

Ακαθάριστη
Αξία
Παραγωγής

Προστιθέµενη
αξία

2.806
122.755
6.030.106
2.585.082
1993
44
2.715
117.308
6.618.530
2.818.135
1994
43
2.654
113.589
7.588.363
2.973.742
1995
43
2.566
108.539
8.059.903
3.197.255
1996
42
2.475
104.796
8.490.663
3.539.591
1997
42
2.436
105.135
8.553.701
3.673.114
1998
43
2.270
103.796
9.189.146
4.023.744
1999
46
2.269
104.057
11.674.550
4.244.155
2000
46
1.743
101.913
12.110.498
4.932.328
2001
58
1.687
100.216
11.803.580
4.794.245
2002
59
2003
1.639
97.498
59
11.476.849
4.741.592
ΠΗΓΗ : EΣΥΕ , ΕΒΕ : Eπεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής

Παραγωγικότητα
21,06
24,08
26,18
29,46
33,78
35,01
38,77
40,80
48,57
47,86
48,63
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Πίνακας 1.γ : Ποσοστά συµµετοχής της µεταποίησης της Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο της χώρας, 1993 –2003

Έτος

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Μερίδιο ακαθ.
αξίας
παραγωγής

Μερίδιο
προστιθέµενης
αξίας

Σύγκριση
παραγωγικότητας
µε µέσο µέγεθος
χώρας

Μερίδιο
καταστηµάτων

Μερίδιο
απασχόλησης

Σύγκριση µε
µέσο µέγεθος
χώρας

45,9%
45,7%
45,6%
45,8%
45,8%
45,6%
45,2%
45,2%
44,5%
44,1%

45,1%
45,0%
45,0%
45,4%
45,2%
45,1%
46,1%
45,1%
44,1%
44,1%

97,5
98,1
97,6
97,5
97,3
97,8
100,7
98,5
98,2
98,6

40,4%
40,9%
41,4%
42,0%
41,7%
40,3%
41,7%
42,9%
42,1%
41,5%

44,6%
45,2%
44,1%
44,7%
45,2%
43,5%
44,6%
43,0%
45,7%
44,2%

98,3
100,0
97,8
98,6
99,7
96,0
96,3
93,9
102,0
98,9

43,7%

43,4%

99,5

38,2%

42,0%

96,7

ΠΗΓΗ : EΣΥΕ, Eπεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής
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Πίνακας 1.δ : Επιχειρήσεις ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα, 2002
ΑΤΤΙΚΗ

Κλάδος

Επιχειρήσεις
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων.
107.720
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.
17.898
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες.
17.707
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.
1.686
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και
57.863
επιχειρήσεις.
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική
296
ασφάλιση.
Εκπαίδευση.
2.056
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.
1.794
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
19.355
κοινωνικού συνόλου.
Ιδιωτικά νοικοκυριά
που απασχολούν οικιακό
7
προσωπικό.
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα.
14
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
226.396
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
275.216

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Μερίδιο στον
τοµέα
των
υπηρεσιών
Επιχειρήσεις
47,58%
307.324
7,91%
103.971
7,82%
46.959
0,74%
3.640

Μερίδιο
Μερίδιο στον Αττικής
τοµέα
των σύνολο
χώρας
υπηρεσιών
49,08%
35,1%
16,60%
17,2%
7,50%
37,7%
0,58%
46,3%

25,56%

112.336

17,94%

51,5%

0,13%
0,91%
0,79%

846
4.817
3.408

0,14%
0,77%
0,54%

35,0%
42,7%
52,6%

8,55%

42.814

6,84%

45,2%

0,00%
0,01%
82,26%

43
17
626.175
780.451

0,01%
0,00%
80,23%

16,3%
82,4%
36,2%
35,3%

στο
της

Πηγή : ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2002
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Πίνακας 1.ε : Κύκλος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα ,2002
ΑΤΤΙΚΗ
Κλάδος
Τζίρος
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων,
οχηµάτων.
57.952
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.
2.779
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες.
14.700
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.
15.350
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκµισθώσεις και
8.230
επιχειρήσεις.
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική
541
ασφάλιση.
Εκπαίδευση.
201
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.
562
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
4.879
κοινωνικού συνόλου.
Ιδιωτικά νοικοκυριά
που απασχολούν οικιακό
προσωπικό.
0
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα.
1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

105.194
150.679

Μερίδιο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Μερίδιο στον
Μερίδιο στον Αττικής
τοµέα
των
τοµέα
των σύνολο
χώρας
Τζίρος
υπηρεσιών
υπηρεσιών
55,09%
2,64%
13,97%
14,59%

99.758
8.054
18.655
15.638

61,92%
5,00%
11,58%
9,71%

58,1%
34,5%
78,8%
98,2%

7,82%

11.182

6,94%

73,6%

0,51%
0,19%
0,53%

650
315
677

0,40%
0,20%
0,42%

83,3%
63,7%
83,0%

4,64%

6.187

3,84%

78,9%

0,00%
0,00%

0
1

0,00%
0,00%

26,7%
100,0%

69,81%

161.116
227.099

70,95%

65,3%
66,3%

στο
της

Πηγή : ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2002
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Πίνακας 1.στ.: Απασχολούµενοι ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής
Άρρενες

Κλάδος
Απασχολούµενοι
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων,
180.119
οχηµάτων.
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.
47.981
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες.
117.112
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.
37.253
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας,
εκµισθώσεις και
76.625
επιχειρήσεις.
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική
101.267
ασφάλιση.
Εκπαίδευση.
41.031
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.
33.458
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του
32.543
κοινωνικού συνόλου.
Ιδιωτικά νοικοκυριά
που απασχολούν οικιακό
2.536
προσωπικό.
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα
0
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
669.925
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
973.865
Πηγή : E.Σ.Υ.Ε : Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Β τρίµηνο 2006.

Θήλεις
Σύνολο
Μερίδιο
Μερίδιο στον
Μερίδιο στον
στον τοµέα
τοµέα
των
τοµέα
των
των
Απασχολούµενοι υπηρεσιών
υπηρεσιών Απασχολούµενοι υπηρεσιών
26,89%
7,16%
17,48%
5,56%

111.184
24.547
34.848
30.918

21,57%
4,76%
6,76%
6,00%

291.303
72.527
151.959
68.171

24,57%
6,12%
12,82%
5,75%

11,44%

48.559

9,42%

125.185

10,56%

15,12%
6,12%
4,99%

62.818
74.083
59.341

12,19%
14,37%
11,51%

164.085
115.114
92.799

13,84%
9,71%
7,83%

4,86%

24.555

4,76%

57.098

4,82%

0,38%
0,00%
68,79%

44.359
241
515.452
686.710

8,61%
0,05%
75,06%

46.895
241
1.185.377
1.660.575

3,96%
0,02%
71,38%
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Πίνακας 1.ζ.: Κλαδική συµµετοχή ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, 2003
Περιφέρεια Αττικής

Σύνολο Επικράτειας
Συµµετοχή Μεταβολή
Συµµετοχή Μεταβολή
στο
ποσοστιαίας
στο σύνολο ποσοστιαίας
σύνολο
συµµετοχής
των
κλάδου την
των
συµµετοχής
Κλάδοι
Οικονοµικής κλάδων
κλάδου
την κλάδων
περίοδο
∆ραστηριότητας
2003
περίοδο 1995-2003 2003
1995-2003
1. Κατασκευές
28,03%
-9,36%
25,99%
2. Μεταφορές, αποθήκευση,
επικοινωνίες
25,07%
80,83%
15,56%
3. ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 10,61%
-48,83%
12,87%
4. Μεταποίηση
9,44%
-23,44%
11,19%
5. Χονδρικό και λιανικό εµπόριο,
επισκευές
αυτοκινήτων,
µοτοσυκλετών και ειδών οικιακής
χρήσης
6,81%
39,11%
9,20%
6. Εκπαίδευση
4,42%
104,97%
3,44%
7.
Άλλες
κοινωνικές
και
προσωπικές δραστηριότητες
4,40%
0,36%
3,70%
Σύνολο
88,78%
29,51%
81,94%
Πηγή: Eurostat, Eπεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής

-20,97%
79,03%
-0,80%
13,07%

-8,36%
38,55%
-4,56%
16,92%
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Πίνακας 1.η : Μονάδες θεραπευτηρίων και κλίνες, 2005

Μονάδες

Κλίνες

Περιφέρεια / Χώρα (%)

Χαρακτήρας

Αττική

Χώρα

∆ηµόσιες

36

132

Ιδιωτικές

78

188

Σύνολο

114

320

∆ηµόσιες

18.794

44.502

Ιδιωτικές

8.789

15.676

Σύνολο

27.583

60.178

Μονάδες

35,62

Κλίνες

45,83

Πηγή : Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2005 (στοιχεία µέχρι Μάιο 2005)

Πίνακας 1.θ : Κλίνες θεραπευτηρίων και αριθµός ιατρών ανά 1000 κατοίκους, 2005
∆είκτες υγείας

Περιφέρεια
Αττικής

Χώρα

Κλίνες θεραπευτηρίων ανά 1.000 κατοίκους

7,33

5,49

Αριθµός ιατρών ανά 1.000 κατοίκους

5,94

3,96

Πηγή : Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2005

Πίνακας 1.ι.:Συστεγαζόµενες και µη σχολικές µονάδες ανά περιφέρεια, 2003-2004
Περιφέρεια

Σύνολο σχολείων

Αριθµός και ποσοστό (%) σχολείων που είναι

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

843

Συστεγαζόµενα
Ν
382

Αττική — Πειραιάς

2.730

1.509

55,3

1.221

44,7

Βόρειο Αιγαίο

433

242

55,9

191

44,1

∆υτική Ελλάδα

1.294

621

48,0

673

52,0

∆υτική Μακεδονία

623

299

48,0

324

52,0

Ήπειρος

702

356

50,7

346

49,3

%
45,3

Μη συστεγαζόµενα
Ν
%
461
54,7

Θεσσαλία

1.410

763

54,1

647

45,9

Ιόνια Νησιά

368

143

38,9

225

61,1

Κεντρική Μακεδονία

2.435

1.278

52,5

1.157

47,5

Κρήτη

1.020

462

45,3

558

54,7

Νότιο Αιγαίο

587

276

47,0

311

53,0

Πελοπόννησος

1.014

489

48,2

525

51,8

Στερεά Ελλάδα

987

409

41,4

578

58,6

Σύνολο

14.446

7.229

50,0

7.217

50,0

Πηγή : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών µονάδων, Αθήνα
2005
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Πίνακας 1.κ: Αριθµός σχολικών µονάδων και µαθητές ανά τµήµα, 2003-2004

Περιφέρεια

Νηπιαγωγεία

Αριθµός
Ανατολική Μακεδονία
& Θράκη
354
Αττική – Πειραιάς 897
Βόρειο Αιγαίο
153
∆υτική Ελλάδα
451
∆υτική Μακεδονία
253
Ήπειρος
267
Θεσσαλία
558
Ιόνια Νησιά
154
Κεντρική Μακεδονία 1014
Κρήτη
422
Νότιο Αιγαίο
209
Πελοπόννησος
355
Στερεά Ελλάδα
347
Σύνολο
5434

Μαθητές
Ανά
τµήµα

∆ηµοτικά
Αριθµός

Μαθητές
ανά
τµήµα

Γυµνάσια
Αριθµός

Λύκεια
TEE
Αριθµός Μαθητ Αριθµός
Μαθητές
Μαθητές
ές
ανά
ανά
ανά
τµήµα
τµήµα
τµήµα

14,9

300

14,1

107

22,1

59

22,5

23

16,6

19,7
13,8
14,4
14,5
11,9
11,6
14,6
16,5
15,3
17,3
15,1
14,8
15,7

910
173
566
239
273
565
121
856
399
203
412
399
5416

20,6
11,2
11,2
11,6
9,9
11,1
15,2
16,8
13,1
14,7
11,9
11,9
14,7

460
50
149
81
88
150
49
306
110
83
124
124
1881

23,4
18,2
20,2
19,1
19,2
20,0
20,2
22,3
21,7
20,6
20,9
20,7
21,7

352
39
95
33
53
95
33
187
66
62
89
90
1253

23,1
17,5
21,4
22,0
21,7
20,9
20,6
23,3
22,3
18,4
21,2
21,3
22,1

111
18
33
17
21
42
11
72
23
30
34
27
462

17,9
10,8
17,6
14,0
14,0
14,2
14,9
17,5
16,5
11,2
14,5
13,8
16,1

Πηγή : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών µονάδων, Αθήνα 2005.

Πίνακας 1.λ: Ωράριο λειτουργίας σχολικών µονάδων ανά περιφέρεια, 2003-2004
Περιφέρεια

Σύνολο
σχολείων

Αριθµός και ποσοστό (%) σχολείων που λειτουργούν
Μόνο πρωί ή ως Πρωί
– Μόνο απόγευµα Μόνο βράδυ
ολοήµερα
απόγευµα ανά
εβδοµάδα ή ανά
15 µέρες
Ν
%
Ν
%
Ν
%
Ν
%

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

843

822

97,5

8

0,9

3

0,4

10

Αττική – Πειραιάς

2730

2440

89,4

198

7,3

33

1,2

59

2,2

Βόρειο Αιγαίο

433

424

97,9

3

0,7

3

0,7

3

0,7

1,2

∆υτική Ελλάδα

1294

1259

97,3

11

0,9

10

0,8

14

1,1

∆υτική Μακεδονία

623

607

97,4

6

1

2

0,3

8

1,3

Ήπειρος

702

683

97,3

3

0,4

6

0,9

10

1,4

Θεσσαλία

1410

1319

93,5

68

4,8

11

0,8

12

0,9

Ιόνια Νησιά

368

359

97,6

2

0,5

3

0,8

4

1,1

Κεντρική Μακεδονία

2435

2111

86,7

290

11,9

11

0,5

23

0,9

Κρήτη

1020

982

96,3

31

3

3

0,3

4

0,4

Νότιο Αιγαίο

587

558

95,1

5

0,9

15

2,6

9

1,5

Πελοπόννησος

1014

985

97,1

8

0,8

7

0,7

14

1,4

Στερεά Ελλάδα

987

965

97,8

4

0,4

7

0,7

11

1,1

Σύνολο

14446

13514

93,5

637

4,4

114

0,8

181

1,3

Πηγή : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε
επίπεδο σχολικών µονάδων, Αθήνα 2005
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5. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Α/Α

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1

NUTS

Εδαφικές Στατιστικές Μονάδες

2

ΕΝΑ

Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

4

ΠΣΠ

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης

5

ΞΑΕ

6

Ε.Ε

Ευρωπαϊκή Ένωση

7

ESPON

European Spatial Planning Observation Network

8

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

9

Ε.Σ.Υ.Ε.

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

10

Π.Ε.Π.

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

11

EUROSTAT

European Statistic Service

12

EKKE

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

13

ΜΑ∆

Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης

14

ΕΕ25

Ευρωπαϊκή Ένωση των 25

15

ΣΟ

Συνδυασµένη Ονοµατολογία

16

ΑΠΑ

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία

17

ΒΙΟΠΑ

Βιοµηχανικά Πάρκα

18

ΒΙΠΑ

Βιοτεχνικά Πάρκα

19

ΒΕΠΕ

Βιοµηχανική& Επιχειρηµατική Περιοχή

20

ΓΠΣ

Γενικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

21

ΖΟΕ

Ζώνη Οικιστικού ελέγχου

22

Π.∆.

Προεδρικό ∆ιάταγµα

23

Κ.Υ.Α.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

24

ΠΑΕΓΑΕ

Προνοµιούχος
Ανώνυµη
Αποθηκών Ελλάδος

25

ΟΣΕ

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος

26

AE

Ανώνυµη Εταιρία

27

ΕΠΕ

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης

Ξένες Άµεσες Επενδύσεις

Εταιρία

Γενικών
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28

SILC- 2005

Survey of Income and Living Conditions

29

ΣΚΑ

Σιδηροδροµικό Κέντρο Αχαρνών

30

ΗΣΑΠ

Ηλεκτρικός Σιδηρόδροµος Αθηνών –Πειραιώς

31

ΠΑΘΕ

Πάτρα-Αθήνα –Θεσσαλονίκη –Εύζωνοι

32

ΥΜΕ

Υπουργείο Μεταφορών

33

ΕΠ ΣΑΑΣ

Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
Σιδηρόδροµοι,
Αεροδρόµια, Αστικές συγκοινωνίες

34

Ε.Θ.Ε.Λ.

Εταιρία Θερµικών Λεωφορείων

35

Η.Λ.Π.Α.Π.

Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής ΑθηνώνΠειραιώς

36

Μ.Μ.Μ.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

37

Χ.Υ.Τ.Α.

Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων

38

ΣΜΑ

Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων

39

ΕΜΑΚ

Εργοστάσιο
Μηχανικής
Ανακύκλωσης
Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων

40

Κ∆ΑΥ

Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών

41

ΣΕ∆Α

Συστήµατα
Απορριµµάτων

42

ΕΕΛ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων

43

Ο.Τ.Α.

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

44

ΥΠΕΧΩ∆Ε

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
∆ηµοσίων Έργων

45

ΑΠΕ

Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας

46

RIS

Regional Innovation Scoreboard

47

AE∆ETA

Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη για Έρευνα &
Τεχνολογία

48

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

49

ΓΓΕΤ

Γενική Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας

50

ΤΕΙ

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

51

ΕΤΑ

Έρευνα-Τεχνολογική Ανάπτυξη

52

ΠΠ

Πρόγραµµα Πλαίσιο

53

ΕΠΜ

Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων

54

ΜΜΕ

Μικροµεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις

55

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφοριακής & Επικοινωνιών

Εναλλακτικής

και

∆ιαχείρισης

Χωροταξίας

και
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56

ΚτΠ

Κοινωνία της Πληροφορίας

57

Ν.Α

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

58

Ο∆∆Υ

Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Υλικού

59

ΑΣΕΠ

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού

60

Ν.Α.

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

61

ΕΤΑ

Έρευνα-Τεχνολογική Ανάπτυξη

62

ΚΠΣ

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

63

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

64

ΥΠΟΙΟ

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών

65

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

66

ΑΠΕ

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

67

Ε & ΤΑ

Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη

68

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

69

ΕΠΠΕΡΑΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον-Αειφόρος
Ανάπτυξη

70

ΠΕΣ∆Α

Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Αποβλήτων

71

ΧΥΤΥ

Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων

72

ΟΤΚΖ

Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής

73

ΑΗΗΕ

Απόβλητα
Ηλεκτρικού
Εξοπλισµού

74

Α.Σ.Α.

Αστικά Σύµµεικτα Απορρίµµατα

75

ΒΑΑ

Βιοαποδοµήσιµα Αστικά Απόβλητα

76

ΠΠΕ

Προµελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

77

ΟΕ∆Α

Ολοκληρωµένη
Απορριµµάτων

78

ΜΠΕ

Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

79

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

80

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

81

ΤΕΝ

Τrans European Networks

82

ΠΑΘΕΠ

Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι-Προµαχώνας

83

ΟΑΣΑ

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών

και

Ηλεκτρονικού

Εγκατάσταση

∆ιαχείρισης
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84

ΕΕΛ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµµάτων

85

ΕΣΣΕΕΚΑ

Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης
Κατάρτισης µε την Απασχόληση

86

ΕΣΥΚΠ

Εθνικό Συµβούλιο για την Κοινωνική Προστασία

87

ΟΠΑΑΧ

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου

88

ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης

89

ΠΑΑ

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης

90

Π.Κ.Σ.Α.

Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης

91

ΑΠ

Άξονας Προτεραιότητας

92

ΓΣ

Γενικός Στόχος

93

ΚΣΚΓ

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές

94

ΟΚΓΑΑ

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την
Ανάπτυξη & την Απασχόληση

95

ΟΚΓ

Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές

96

ΚΓ

Κατευθυντήρια Γραµµή

97

ΕΥΣΣΑΑΠ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού &
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

98

ΟΣΠ

Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος

99

∆∆

∆ηµόσια ∆απάνη

100

ΥΠΟΙΟ

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών

101

ΑSΝ

Attica Stakeholders Net

102

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

103

ΕΥΣΣΑΑΠ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασµού και
Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

104

ΤΕ∆ΚΝΑ

105

ΣΠΕ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση

106

ΕΝΑ

Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

107

ΦΕΚ

Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης

108

ΕΥ∆ΕΠΑ

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αττικής

109

ΑΜΕΑ

Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες

110

ΣΕΦ

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

111

ΕΥ∆

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης

Επαγγελµατικής

Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής
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112

SMEs

Small medium enterprises

113

ΝΕΒΙΠ

Νέα Βιοµηχανική Πολιτική

114

ΣΗΘΥΑ

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής
Απόδοσης

115

ΤΕΙ

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

116

ΤΑ

Ταµείο Συνοχής

117

ΕΤΑ

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας

118

ΠΑΑ

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης

119

ΕΠΑΛ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας

120

ΕΣΣΑΑΛ

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας

121

ΟΓΑ

Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων

122

ΕΚΠΑΑ

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης

123

ΕΤΕπ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

124

ΟΠΣ

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

125

ΕΦ∆

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης

126

Ε∆ΕΛ

Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου

127

Π∆Ε

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων

128

ΓΛΚ

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

129

JESSICA

Joint European Support for Sustainable Investment
in City Areas

130

JEREMIE

Joint European Resources for Micro to medium
Enterprises

131

ΕΠΑΛ

Επαγγελµατικά Λύκεια

132

ΕΠΑΣ

Eπαγγελµατικές Σχολές

133

ΠΑΒΕΤ

Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας και
Τεχνολογίας

134

ΠΕΝΕ∆

135

ΠΕΠΕΡ

Πρόγραµµα

Ενίσχυσης

Νέου

Ερευνητικού

∆υναµικού.
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