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Εισαγωγή
Το παρόν κείµενο αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ψηφιακή Σύγκλιση της
Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στόχος του είναι να αναδείξει τις
αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα µέσα και τις
παρεµβάσεις

για

την

αποδοτική

και

βιώσιµη

αξιοποίηση

των

Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη του τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις ειδικότερες στρατηγικές επιλογές και τις
κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 της Ελλάδας.
Η στρατηγική της Ψηφιακής Σύγκλισης για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013
καταρτίστηκε τόσο βάσει της διάγνωσης που περιλαµβάνεται σε αυτή όσο και βάσει των
αναγκών της χώρας όπως προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης.
Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, η θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών, συγκρινόµενη τόσο µε τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσµίως,
κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα από τα επιθυµητά. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι νέες
τεχνολογίες δεν συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση της παραγωγικότητας της
ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρόλα αυτά,
εκφράζεται µία σηµαντική δυναµική στη συµβολή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ (οι συνολικές
επενδύσεις στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών βρίσκονται στο 80 % του µέσου
όρου ΕΕ) και στη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων, αν και τα τελευταία κινούνται σε
χαµηλούς βαθµούς (0,7% το 2005 έναντι περίπου 7% του µέσου όρου της ΕΕ-25). Η
απασχόληση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας είναι ακόµη χαµηλή (30% της ΕΕ). Ωστόσο,
οι επιδόσεις στην εκπαίδευση των νέων και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι
ικανοποιητικές και προσεγγίζουν τον µέσο όρο ΕΕ (θετικό στοιχείο για το µέλλον).
Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2007-2013 εστιάζεται στη διεύρυνση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου
κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς.
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Η Ψηφιακή Σύγκλιση αποτελεί τον 7ο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στη 2η
θεµατική προτεραιότητα που αφορά στην Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµίας και
στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία για την
οποία απαιτείται η επίτευξη «Ψηφιακού Άλµατος», προκειµένου να ανακτηθεί ο χαµένος
χρόνος και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
δυναµικά. Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω όραµα ο Στρατηγικός Στόχος για το Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» για την περίοδο 2007 – 2013 περιγράφεται από «Ψηφιακή
σύγκλιση της χώρας µε την ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Ο στρατηγικός στόχος αναλύεται σε γενικούς και ειδικούς
στόχους και υποστηρίζεται από δύο Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι εξειδικεύουν τις
παρεµβάσεις του Προγράµµατος στις οκτώ (8) επιλέξιµες Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου
Σύγκλισης.
Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2007-2013 έχει προϋπολογισµό συνολικής δηµόσιας
δαπάνης της τάξης των 1,147 εκ €, (κοινοτική συνδροµή Κ.Σ. της τάξη 860,0 εκ €), τα
οποία κατανέµονται ανά Άξονα ως εξής:
ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Σ. (εκ. €)

%
46,7%

ΠΟΡΟΙ
earmarking1
(εκ. €)
402,0

Βελτίωση της παραγωγικότητας
µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

402,0

100,0%

2. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας
ζωής

442,0

51,4%

442,0

100,0%

3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

16,0

1,9%

0

0%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

860,0

100,0%

844,0

98,2%

1.

%

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα διασφαλίζει πόρους που διατίθενται για την ικανοποίηση
των Στόχων της Λισσαβόνας (earmarking) της τάξης του 98,2%.

1

Υπολογίστηκε µε βάση τα πεδία παρέµβασης του Εφαρµοστικού Κανονισµού, βλ. αναλυτικά ενότητα 3 και
ενότητα 5 Επιχειρησιακού Προγράµµατος
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Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραµµατική περίοδο 20072013 αποτελεί η χωρική / περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών
παρεµβάσεων, η οποία αντικατοπτρίζεται και στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα,
πέραν της σχετικής αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών µε τη χρήση των ΤΠΕ συνδέεται άµεσα
µε την κοινωνία της γνώσης και τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής που είναι
εκτεθειµένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό για τη δηµιουργία και διατήρηση
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.
Συνεκτικά, το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα συγχρηµατοδοτήσει παρεµβάσεις µε πόρους
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους στις 8
Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης οι οποίες παρουσιάζονται στον χάρτη που
ακολουθεί.
Εν κατακλείδι, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενσωµατώνει αναπτυξιακή και χωρική
διάσταση, ενώ η εθνική στρατηγική που εκφράζει επιβάλλει συνέργειες µε τις 5
περιφέρειες µεταβατικής στήριξης. Για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και
συµπληρωµατικότητας

αντίστοιχων

παρεµβάσεων

που

υλοποιούνται

από

τα

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας θα εφαρµοστούν σχετικά κριτήρια
διαχωρισµού.
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Υπόµνηµα:

:

Περιφέρειες Αµιγούς στόχου Σύγκλισης:
 Eλλάδα (GR)
 Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
(GR11)
• Θεσσαλία (GR14)


 Πελοπόννησος (GR25)

• Ήπειρος (GR21)

 Κρήτη (GR43)

• ∆υτική Ελλάδα (GR23)

 Βόρειο Αιγαίο (GR41)

 Ιόνια Νησιά (GR22)

Το κείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος διαρθρώνεται σε πέντε (5) ενότητες.
Στην ενότητα 1 πραγµατοποιείται αποτύπωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των
επιλέξιµων περιφερειών του Προγράµµατος, ενώ αναλύεται διεξοδικά η υφιστάµενη
κατάσταση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε επιµέρους
ανάλυση σε δύο συνιστώσες: α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας και β) τη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η θέση της Ελλάδας
στις ΤΠΕ, ιδιαιτέρως σε σύγκριση µε την Ε.Ε. και αναφέρονται οι Ελληνικές και
Ευρωπαϊκές προοπτικές βάσει:
α)

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας µε ορίζοντα το 2010,
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β)

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής i2010 για τις νέες τεχνολογίες,

γ)

των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθύνσεων για τη Συνοχή,

δ)

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013,

ε)

της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 – 2013, και

στ)

του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου για την καινοτοµία.

Στην ίδια ενότητα, παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα, σε
συνδυασµό µε ανάγκες και προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Στην ενότητα 2, αξιοποιείται η ανάλυση προβληµάτων-αναγκών-ευκαιριών και
παρουσιάζεται η στρατηγική και οι βασικές Προγραµµατικές κατευθύνσεις της Ψηφιακής
Σύγκλισης, µε εξειδίκευση σε γενικούς και ειδικούς στόχους.

Στην ίδια ενότητα

τεκµηριώνεται η συνάφεια του Προγράµµατος και αξιολογείται η συνέπεια της
στρατηγικής µε το ΕΣΠΑ 2007-2013,

τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις

κατευθύνσεις για τη Συνοχή 2007-2013.
Στην ενότητα 3, γίνεται ανάλυση των Αξόνων Προτεραιότητας. Περιλαµβάνεται
εξειδίκευση

των

Ειδικών

Στόχων

αναµενόµενους ωφελούµενους.

σε

προτεινόµενες

παρεµβάσεις

καθώς

και

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας ποσοτικοποιείται από

πλέγµα δεικτών εκροών και αποτελέσµατος οι οποίοι αναλύονται ως προς τον ορισµό,
την τιµή βάσης, τη µεθοδολογία µέτρησης και τις πηγές τους.
Στην ενότητα 4, περιγράφονται οι διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
ενώ στην Ενότητα 5 αναπτύσσονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες ετήσιας κατανοµής,
κοινοτικής συνδροµής και χρηµατοδοτικού σχήµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στα
Παραρτήµατα

του

παρόντος

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

περιλαµβάνονται

αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης και την περιγραφή των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στις οποίες
βασίστηκε ο προγραµµατικός σχεδιασµός.
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1.

Ανάλυση της Κατάστασης κατά την Έναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου

1.1

Επιλέξιµες Περιφέρειες και ∆ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά τους

Οι «επιλέξιµες» Περιφέρειες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αντιπροσωπεύουν το
36,5% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Από το σύνολο του πληθυσµού των
επιλέξιµων Περιφερειών, το ποσοστό πληθυσµού των ανδρών υπερτερεί ελαφρά του
αντίστοιχου των γυναικών, σε αντίθεση µε τον εθνικό µέσο όρο. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η
τάση αυτή αντιστρέφεται στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης, όπου το ποσοστό των
γυναικών υπερτερεί εντονότερα αυτού των ανδρών. Ενώ αντίθετα, στις Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου, το ποσοστό των ανδρών υπερτερεί εντονότερα αυτού των
γυναικών.
Ο δείκτης αντικατάστασης του παραγωγικού πληθυσµού στη χώρα και στις Περιφέρειες
αµιγούς στόχου σύγκλισης ανέρχεται σε 0,91, ενώ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
σε 0,902. Το Ν. Αιγαίο και η Κρήτη έχουν αντίστοιχα τον υψηλότερο πληθυσµιακό
δυναµισµό, ενώ το Βόρειο Αιγαίο το χαµηλότερο.
Ο δείκτης κοινωνικών βαρών παρουσιάζει εν γένει τη δυσµενή θέση της χώρας και των
περιφερειών της όσον αφορά στη γήρανση του πληθυσµού. Οι τιµές του δείκτη δεν
εµφανίζουν ουσιώδεις διαφορές. Η γήρανση επηρεάζει σηµαντικά όχι µόνο το εθνικό
σύστηµα συνταξιοδότησης, αλλά και το σύστηµα απασχόλησης, ιδιαίτερα στο τοπικό
επίπεδο. Οι δαπάνες για σύνταξη αυξάνονται στο βαθµό που αυξάνεται και ο αριθµός
των συνταξιούχων, αλλά και η περίοδος καταβολής των συντάξεων. Το σύστηµα
απασχόλησης επηρεάζεται αφού αυξάνεται ο αριθµός των οικονοµικά µη ενεργών σε
σχέση µε τον αριθµό των απασχολουµένων, οπότε αλλάζει και η σχέση ανάµεσα σε
αυτούς που παράγουν και δηµιουργούν εισόδηµα και σε αυτούς που είναι οικονοµικά
εξαρτηµένοι. Με βάση αυτόν το δείκτη

υπολογίζεται -µεταξύ άλλων- και η

«ελκυστικότητα» των Περιφερειών ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και επιλογής
τόπου εγκατάστασης για εργασία, παράγοντες που επηρεάζουν εξωγενώς την εξέλιξη
και τη σύνθεση του πληθυσµού. Από αυτή την άποψη πάντως οι Περιφέρειες του
Στόχου 2 εµφανίζονται ως οι πλέον ευνοηµένες.
2

Στη συγκεκριµένη περίπτωση σηµαίνει ότι για κάθε άτοµο που αποχωρεί από τον παραγωγικό
πληθυσµό, αντικαθιστάται από 0,91 νέα άτοµα
9
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Όσον αφορά στο ΑΕΠ, οι «επιλέξιµες» Περιφέρειες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
διαµορφώνουν το 31,6% του ΑΕΠ της χώρας. Οι Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης
διαµορφώνουν το 58,0% του ΑΕΠ ενώ οι Σταδιακής Εισόδου το 10,4%. Από την άλλη
πλευρά, οι Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα.
Η συγκριτική θέση των Περιφερειών (και της χώρας) στο κατά κεφαλήν προϊόν
βελτιώνεται σηµαντικά µε όρους Μονάδων Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆), οι οποίοι
λαµβάνουν ευνοϊκά υπόψη το χαµηλότερο επίπεδο τιµών που γενικώς ισχύει σε
λιγότερο ανεπτυγµένα συστήµατα και εποµένως και στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα ήδη το
2002 οκτώ ελληνικές Περιφέρειες να προκύπτει ότι υπερβαίνουν το 75% του µέσου όρου
της Ε.Ε.-25.
Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια, διαπιστώνεται ότι το 65% των
αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συγκεντρώνεται στις δύο µητροπολιτικές
Περιφέρειες, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, µε συνέπεια να δηµιουργείται ένα έντονο
πρότυπο χωρικής εγκατάστασης του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας. Στις υπόλοιπες
11 Περιφέρειες της χώρας, σχεδόν τα 2/3 του ανθρωπίνου δυναµικού εντάσσονται στην
κατηγορία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς να είναι σαφές, µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, εάν στερούνται ακόµη και των βασικών γνωστικών
δεξιοτήτων. Οι επιλέξιµες περιφέρειες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» συγκεντρώνουν
µόλις το 28% των αποφοίτων τριτοβάθµιας και το 31% των αποφοίτων της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας.
Η τοµεακή διάρθρωση της ακαθάριστης αξίας παραγωγής δείχνει πως, σε γενικές
γραµµές, αποδυναµώνεται ο πρωτογενής τοµέας. Στο δευτερογενή τοµέα εµφανίζουν
ένα δυναµισµό οι Περιφέρειες του Β. Αιγαίου, της ∆. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Όµως, παρατηρείται σηµαντική συγκέντρωση σε 3 Περιφέρειες (Αττική, Κεντρική
Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα). Από πλευράς εξειδίκευσης µόνο δύο Περιφέρειες, η
Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή συµµετοχή (άνω
του 30%) του δευτερογενούς τοµέα στην περιφερειακή Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
(ΑΑΠ), ενώ οι λοιπές κυµαίνονται σε επίπεδα κοντά στον εθνικό µέσο όρο αλλά και
αρκετά κατώτερα αυτού (ιδίως οι νησιωτικές Περιφέρειες). Στον τριτογενή τοµέα είναι και
πάλι εµφανής η βαρύτητα στη συµβολή της εθνικής ΑΑΠ των Περιφερειών της Αττικής
και της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ανέρχεται αθροιστικά στο 59% του εθνικού

10

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

συνόλου. Το υπόλοιπο 41% της εθνικής ΑΑΠ του τριτογενούς τοµέα διαχέεται µε µικρές
διαφοροποιήσεις στις λοιπές 11 ελληνικές Περιφέρειες. Γενικά, όλες οι Περιφέρειες, πλην
της Στερεάς Ελλάδας, έχουν υψηλά ποσοστά (άνω του 50%) εξειδίκευσης της
οικονοµίας τους στον τριτογενή τοµέα, ενδεικτικό των ευρύτερων τάσεων που
επικρατούν τόσο στην εθνική, όσο και στην παγκόσµια οικονοµία. Η χαµηλή επίδοση του
τριτογενούς στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί στην
επίδραση της Περιφέρειας Αττικής.

Συνοψίζοντας

τα

περιφερειακά

χαρακτηριστικά

της

παραγωγικής

διάρθρωσης,

διαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται – πλην δύο οριακών εξαιρέσεων στις ελληνικές Περιφέρειες σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των άλλων δύο τοµέων και
είναι διεσπαρµένος παντού στη χώρα µε µοναδική εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, ο
δευτερογενής τοµέας παρουσιάζει µεν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης στις δύο
µητροπολιτικές Περιφέρειες και τη Στερεά Ελλάδα αλλά είναι καθοριστικός για την
παραγωγή της τοπικής ΑΑΠ σε περισσότερες από τις µισές Περιφέρειες, ενώ ο
τριτογενής

τοµέας

αστικοποιηµένες

συγκεντρώνεται

Περιφέρειες,

αλλά

στις

δύο

αποτελεί

πλέον
παράλληλα

πυκνοκατοικηµένες
τον

κυρίαρχο

και
τοµέα

παραγωγής σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.
Πέραν του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού που εκφράζεται µε το
ποσοστό απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ συντελεί η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Το
επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας αποτιµάται µε δύο τρόπους: παραγόµενο
προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά απασχολούµενο και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ∆) ανά
σύνολο εργατοωρών έτους. ∆ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά
απασχολούµενο σε επίπεδο χώρας και στις Περιφέρειες, πλην της Στερεάς Ελλάδας,
υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου της Ε.Ε. των 15 αλλά και των 25. Επίσης, η
ύπαρξη έντονων αποκλίσεων, θετικών ή αρνητικών, από το µέσο όρο της χώρας
καταγράφεται σε περιφερειακό επίπεδο, ενδεικτικό και πάλι των ενδογενών παραµέτρων
που διαµορφώνουν τα επίπεδα παραγωγικότητας ανά Περιφέρεια. Οι διαφοροποιήσεις
αυτές µεταξύ Περιφερειών δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά όταν εξετασθεί η ωριαία
παραγωγικότητα της εργασίας, στοιχείο που παραπέµπει σε άλλες παραµέτρουςσυντελεστές της αποδοτικότητας των ανθρωπίνων πόρων, µεταξύ των οποίων η
µάθηση και χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Η ανεργία δεν παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις στα
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υποσύνολα των 3 κατηγοριών των περιφερειών. Αντίθετα, παρατηρούνται έντονες
διακυµάνσεις µεταξύ των 13 Περιφερειών (∆. Μακεδονία 18,4%, Κρήτη 7,32%).
Όσον αφορά στη διάρθρωση της απασχόλησης, διαπιστώνεται κατ’ αρχήν ότι σε εθνικό
επίπεδο το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα ανέρχεται σε 12,6% το οποίο
είναι διπλάσιο του ποσοστού της ΑΑΠ που παράγει ο τοµέας, το ποσοστό απασχόλησης
του δευτερογενούς τοµέα ανέρχεται σε 22,2% και είναι σχεδόν ίσο µε το ποσοστό της
ΑΑΠ του Τοµέα, ενώ το ποσοστό απασχόλησης του τριτογενούς τοµέα είναι 61,3% και
είναι σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερες του ποσοστού της ΑΑΠ. Οι αναλογίες
αυτές υποδηλώνουν ότι σε εθνικό επίπεδο η παραγωγικότητα της εργασίας του
πρωτογενούς τοµέα είναι σε σχετικές τιµές η µικρότερη, ενώ του τριτογενούς τοµέα η
µεγαλύτερη. Η εικόνα αυτή αποκτά πιο ακραίες τιµές στις Περιφέρειες αµιγούς στόχου
σύγκλισης.
Οι Περιφέρειες που παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη εξάρτηση απασχόλησης από τον
πρωτογενή τοµέα είναι η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κρήτη, η
Θεσσαλία και η ∆υτική Ελλάδα. Και οι πέντε αυτές Περιφέρειες παρουσιάζουν αρνητική
απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας.
Οι Περιφέρειες που έχουν σχετική εξειδίκευση στο δευτερογενή τοµέα είναι η ∆υτική
Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική. Με εξαίρεση την
Αττική, οι λοιπές 3 προαναφερθείσες Περιφέρειες συγκαταλέγονται σε εκείνες µε θετική
απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας.
Τέλος, οι Περιφέρειες που εξειδικεύονται στον τριτογενή τοµέα (σε όρους απασχόλησης),
είναι η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο. Με εξαίρεση την
Αττική, οι 3 λοιπές προαναφερθείσες Περιφέρειες συγκαταλέγονται επίσης σε εκείνες µε
θετική απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Η σχετική
σύγκριση της Αττικής µε τις υπόλοιπες περιφέρειες αφορά στη διάρθρωση του τριτογενή
τοµέα και, κυρίως, στη συµβολή της απασχόλησης του τουρισµού στη συνολική
απασχόληση του τριτογενή τοµέα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες των Ιονίων και του Ν.
Αιγαίου.
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Στο Παράρτηµα Β παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία των δηµογραφικών και
διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των επιλέξιµων Περιφερειών.

1.2

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος

Το εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο επηρεάζονται οι ΤΠΕ στην Ελλάδα
διαµορφώνεται από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές και εθνικές
πολιτικές, οι οποίες αφορούν στις αναπτυξιακές στρατηγικές
τεχνολογιών,

της

πληροφορικής

και

επικοινωνίας.

Οι

στο χώρο των

παράγοντες

οι

οποίοι

διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον συγκροτούνται από:


τη Στρατηγική της Λισσαβόνας,



τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή,



την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 για τις νέες τεχνολογίες,



το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013,



το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων,



την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 και



το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Αναλυτική περιγραφή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν το χώρο
των ΤΠΕ στην Ελλάδα παρατίθεται στο Παράρτηµα Β.

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί µία δέσµευση–συµφωνία των Ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων, µε σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε έναν ενιαίο στόχο.
Ο στόχος αυτός είναι να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία
της γνώσης παγκοσµίως, µία οικονοµία που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη,
κοινωνική συνοχή, σεβασµό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. Η Στρατηγική
της Λισσαβόνας αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προτείνει κατευθύνσεις στις οποίες
θα πρέπει να κινηθούν οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ειδικότερα
προβλήµατα του κάθε κράτους µέλους.
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Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή
Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την
απασχόληση του ανανεωµένου θεµατολογίου της Λισσαβόνας, τα προγράµµατα που
υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να επιδιώκουν τη διάθεση πόρων
για τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:
1. Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις
και απασχόληση,
2. Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη, και
3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη Στρατηγική i2010 για την προώθηση των
ΤΠΕ. Η συγκεκριµένη στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή µιας ολοκληρωµένης
προσέγγισης σε επίπεδο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία θα καλύπτει το θεσµικό πλαίσιο καθώς και την έρευνα και την
ανάπτυξη, προωθώντας την πολιτισµική διαφοροποίηση.
Ειδικότερα, η στρατηγική που απορρέει από την Στρατηγική i2010 προσανατολίζεται σε
τρεις προτεραιότητες:
1. ∆ηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας,
2. Επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. , και
3. ∆ηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς που
προάγει την ποιότητα ζωής.
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Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί την
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο και εστιάζει στην
ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος είναι «η
διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθµού
οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του
µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς». Η αναπτυξιακή στρατηγική
της χώρας έχει έντονη περιφερειακή διάσταση και αποβλέπει στην ενδυνάµωση της
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της χώρας.

Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
Με βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κάθε κράτος-µέλος προχώρησε
στην προσαρµογή των γενικών κατευθύνσεων στα εθνικά δεδοµένα µε βάση τις
ιδιαιτερότητες και τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε κράτος-µέλος. Με αυτόν τον τρόπο
εκπονήθηκαν τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων, τα οποία εγκρίθηκαν και
δηµοσιεύθηκαν σαν Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές3 που συµφωνήθηκαν και
εγκρίθηκαν

στο

Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο.

Στόχος

του

Ελληνικού

Εθνικού

Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης
και της Κοινωνικής Συνοχής.
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 αποτελεί µια συνεκτική και ολοκληρωµένη
στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Έχει ως στόχο να
ενεργοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναµικό καθενός εξ’
αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Η Ψηφιακή Στρατηγική 20062013 επιδιώκει την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών µε πλήθος νέων ευκαιριών µε
χαµηλό κόστος στην παιδεία, τον πολιτισµό, την απασχόληση, την υγεία, την
επιχειρηµατικότητα και αλλού.
3

COM 2005/141
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Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται η συµβολή των ΤΠΕ στην ανταγωνιστικότητα των
οικονοµιών είτε σε αµιγώς τεχνολογικούς κλάδους, είτε δευτερογενώς σε κλάδους που
ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και της γνώσης.

Το 7ο Πρόγραµµα – Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν από τους εννιά θεµατικούς τοµείς του σκέλους «συνεργασία»
του 7ου Προγράµµατος – Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε .
Το 7ο ΠΠ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας µε
βασικές αρχές του τη διεξαγωγή έρευνας αιχµής, την παραγωγή καινοτόµων
ερευνητικών αποτελεσµάτων καθώς και την ανάδειξη της αριστείας που διαθέτουν τα
πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα.

1.3

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Η µεγάλη έµφαση που δίνεται σε θέµατα ΤΠΕ από το σύνολο των αναπτυγµένων
χωρών οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της τεχνολογίας και στην επίτευξη διαρκούς
οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η συµβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας
και επικοινωνίας εστιάζεται σε δύο σηµεία:


Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών µέσω
της χρήσης των ΤΠΕ και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων, και



Στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε πρακτικούς τρόπους.

Η παραγωγικότητα ως κλειδί της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό µέρος της
στρατηγικής ανάπτυξης των σύγχρονων οικονοµιών. Η συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση
της παραγωγικότητας συνδέεται µε τη δυνατότητα νέων τρόπων του «επιχειρείν», τη
δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, την άµεση και πρακτική εφαρµογή
των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής προόδου, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του
εργατικού δυναµικού και τις νέες µορφές οργάνωσης.
Επιπλέον, οι ΤΠΕ αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης και της
βιώσιµης ανάπτυξης και συνεπώς οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
16
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πολίτη, αφού καθιστούν δυνατές τις κρίσιµες αλλαγές που απαιτούνται στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση για την παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
1.3.1 Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στην Αύξηση της Παραγωγικότητας

Η βελτίωση της παραγωγικότητας καταδεικνύεται µε τιµές διαρθρωτικών δεικτών όπως
«διείσδυση ευρυζωνικότητας», «δαπάνες για ΤΠΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ», «ποσοστό
κύκλου εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο, e-commerce», «ποσοστό
κύκλου

εργασιών

επιχειρήσεων

από

ηλεκτρονικό

εµπόριο

σε

άλλα

δίκτυα»,

«συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ» και «συνεισφορά της
προστιθέµενης αξίας των ΤΠΕ στη συνολική προστιθέµενη αξία του τριτογενή τοµέα», οι
οποίοι αναλύουν και καταγράφουν τη διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική οικονοµία και
κοινωνία, ενώ συγχρόνως παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες συγκριτικής αξιολόγησης.
Συγκεκριµένα, η ευρυζωνικότητα εξαπλώνεται µε ραγδαίους ρυθµούς σε διεθνές
επίπεδο, καθώς η ανάπτυξη των υποδοµών ευρυζωνικότητας και η χρήση ευρυζωνικών
υπηρεσιών αναπτύσσεται διαρκώς. Η σηµασία που έχει αποκτήσει η ευρυζωνικότητα
στις µεγαλύτερες σύγχρονες οικονοµίες, καθώς και η δυναµική της, αποδεικνύεται από
το µεγάλο αριθµό των συνδροµητών αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά κυρίως από τη
4

ραγδαία αύξηση τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε στοιχεία του 2005 , οι
συνδροµητές ευρυζωνικών υπηρεσιών ξεπερνούν τα 48 εκατοµµύρια, εµφανίζοντας
αύξηση κατά 60% σε σχέση µε το 2004. Στις ΗΠΑ, οι συνδροµητές ευρυζωνικών
υπηρεσιών υπολογίζονται σε 38 εκατοµµύρια, εµφανίζοντας αύξηση κατά 32% σε σχέση
µε το 2004. Τέλος, στην Ιαπωνία, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 20 εκατοµµύρια,
αυξηµένος κατά 21% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
Η σηµασία της ευρυζωνικότητας στην παραγωγικότητα φαίνεται και από το ποσοστό των
επιχειρήσεων µε σύνδεση ευρυζωνικών υπηρεσιών το οποίο ανέρχεται σε 92% στην
ΕΕ-15 και 91% στην ΕΕ-25, µε µικρές µεταβολές ανάλογα µε το µέγεθος της
επιχείρησης.
Η ιστορική εξέλιξη της πορείας του ποσοστού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην
Ελλάδα σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό στην ΕΕ-15 και ΕΕ-25, φαίνεται στο
4

Information Society Benchmarking Report, 2005
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διάγραµµα που ακολουθεί. Είναι προφανές πως το ποσοστό διείσδυσης της
ευρυζωνικότητας είναι ακόµα πολύ χαµηλό (µόλις 0,1% το 2003, 0,3% το 2004 και 0,8%
το 2005) σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ-15 (5,1%το 2003, 8,4% το 2004
και 12% το 2005) και ΕΕ-25 (7,4% το 2004 και 10,6% το 2005). Παρόλα αυτά,
διαφαίνεται µια σηµαντική αυξητική τάση στο ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας
στην Ελλάδα, η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση που παρατηρείται
στις ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για τα έτη 2004 και 2005.
∆ιάγραµµα 1.1: Ποσοστό ∆ιείσδυσης της Ευρυζωνικότητας
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Αναφορικά µε το κόστος πρόσβασης, παρατηρήθηκε από το Σεπτέµβριο του 2005,
έντονη αύξηση του ανταγωνισµού και αντίστοιχη µείωση των λιανικών τιµών για την
πρόσβαση στο ευρυζωνικό ∆ιαδίκτυο. Από την περίοδο αυτή και µετά, ο εντεινόµενος
ανταγωνισµός οδηγεί τις αιτήσεις για νέες συνδέσεις ADSL σε αύξηση µε υψηλούς
ρυθµούς. Ειδικότερα, το Μάρτιο του 2006 ο αριθµός των συνδέσεων ADSL ανήλθε σε
223.603 αντί 160.113 που ήταν στο τέλος του 20055 (αύξηση 40%). Η διατήρηση της
λιανικής ζήτησης στα επίπεδα αυτά θα συµβάλλει σε απόλυτη αύξηση του βαθµού
διείσδυσης κατά περίπου 2% µέχρι το τέλος του 2006, ήτοι εκτιµάται ότι θα ανέλθει
τουλάχιστον στο 4% του πληθυσµού.

5

Στοιχεία ΕΕΤΤ
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Οι δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ποσοστού του ΑΕΠ
αποτελούν µια άλλη επίδραση των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα των χωρών.
Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί, οι δαπάνες για
τεχνολογίες πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ σε επίπεδο ΕΕ-15 παρουσιάζουν µια
ελαφριά φθίνουσα πορεία για τα έτη 2002 έως και 2004 (από 3,2% το 2002 σε 3% το
2004). Σε επίπεδο ΕΕ-25, στοιχεία είναι διαθέσιµα µόνο για το 2004 όπου οι δαπάνες για
τεχνολογίες πληροφοριών ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 3%. Η ίδια φθίνουσα τάση
παρατηρείται και στην Ελλάδα για τα ίδια έτη (από 1,4% το 2002 σε 1,3% το 2003 και
2004) ενώ επιπλέον στην Ελλάδα οι δαπάνες για τεχνολογίες πληροφοριών ως
ποσοστό του ΑΕΠ είναι κατά πολύ µικρότερες από τις αντίστοιχες σε επίπεδο ΕΕ-15 και
ΕΕ-25.
∆ιάγραµµα 1.2: ∆απάνες για Τεχνολογίες Πληροφοριών ως % του ΑΕΠ
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∆ιαφορετική είναι η κατάσταση σχετικά µε τις δαπάνες για τεχνολογίες επικοινωνιών ως
ποσοστό του ΑΕΠ, όπου η Ελλάδα ξεπερνά κατά πολύ το µέσο όρο τόσο σε επίπεδο
ΕΕ-15 όσο και ΕΕ-25 σε όλα τα έτη από το 2002 έως και το 2004 (στην Ελλάδα οι
δαπάνες τεχνολογίας επικοινωνιών το 2002 έφτασαν το 4,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ ενώ
σε επίπεδο ΕΕ-15 ήταν 3,4%). Οµοίως, το 2004 το ποσοστό των δαπανών σε
τεχνολογίες επικοινωνιών σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 ήταν 3,3% και 3,4% αντίστοιχα
ενώ στην Ελλάδα ήταν 3,8%. Γενικά, οι δαπάνες για τεχνολογίες επικοινωνιών ως
ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα ακολούθησαν τη φθίνουσα πορεία που παρατηρείται και
σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 κατά τα έτη 2002 έως και 2004.
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∆ιάγραµµα 1.3: ∆απάνες για Τεχνολογίες Επικοινωνιών ως % του ΑΕΠ
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Ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ένας δείκτης που
συνδέεται µε την παραγωγικότητα. Ο εν λόγω δείκτης αναφέρεται σε επιχειρήσεις µε
προσωπικό πάνω από δέκα (10) άτοµα και καταγράφει τον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο.

Τόσο σε επίπεδο ΕΕ-15 όσο και ΕΕ-25

(στοιχεία διαθέσιµα µόνο για τα έτη 2004 και 2005) παρατηρείται µια σταθερή ανοδική
πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό εµπόριο από το
2002 έως και το 2005. Στην Ελλάδα παρατηρείται µια πτώση του συνολικού κύκλου
εργασιών από ηλεκτρονικό εµπόριο το 2003 (από 0,5% το 2002 στο 0,2% το 2003) ενώ
αξιοσηµείωτη άνοδος παρατηρείται για τα έτη 2004 και 2005 (1% και 1,7% αντίστοιχα).
∆ιάγραµµα 1.4: Ποσοστό Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων από Ηλεκτρονικό Εµπόριο,
e-commerce
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Ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο σε άλλα δίκτυα6 είναι ένας
ακόµα δείκτης που συνδέεται µε την παραγωγικότητα. Στο συγκεκριµένο δείκτη η
Ελλάδα παρουσιάζει χαµηλές τιµές σε σχέση µε την ΕΕ-15 και ΕΕ-25 αντίστοιχα.
Συγκεκριµένα, το 2002 το ποσοστό του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό
εµπόριο σε άλλα δίκτυα στην Ελλάδα ήταν µόλις 0,3% σε σχέση µε τις ΕΕ-15 όπου το
ποσοστό ήταν 6,1%. Βελτιωµένη παρουσιάζεται η εικόνα της Ελλάδας για τα έτη 2003
και 2004 (µε ποσοστό 0,8% αντίστοιχα και για τα δύο έτη).
∆ιάγραµµα 1.5: Ποσοστό Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων από Ηλεκτρονικό Εµπόριο σε
Άλλα ∆ίκτυα
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Ενδεικτικές είναι και οι τιµές του δείκτη «συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση
του ΑΕΠ». Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία του OECD, παρατηρήθηκε αύξηση στη
συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας, από 0,3% την
πενταετία 1990-1995 σε 0,4%

από το 1995 έως το 2003. Από τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σουηδία και η ∆ανία παρουσίασαν τις υψηλότερες τιµές στη
συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην
ίδια θέση µε την Ιταλία για τα έτη 1995 - 2003, ενώ προηγείται της Γερµανίας και Γαλλίας
για τα ίδια έτη.

6

Με τον όρο «κύκλος εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο σε άλλα δίκτυα» γίνεται
αναφορά σε πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου που εφαρµόζονταν πριν την εµφάνιση του
∆ιαδικτύου, όπως η EDI.
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∆ιάγραµµα 1.6: Συνεισφορά των Επενδύσεων ΤΠΕ στην Αύξηση του ΑΕΠ
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο δείκτης της συνεισφοράς της προστιθέµενης αξίας
των ΤΠΕ στη συνολική προστιθέµενη αξία του τριτογενή τοµέα. Γενικά, οι τιµές σε
επίπεδο ΕΕ-14 και OECD 25 σε σχέση µε τις τιµές της Ελλάδας παρουσιάζουν,
τηρουµένων των αναλογιών, παρόµοια εικόνα για τα έτη 1995 και 2003. Η σηµασία της
συνεισφοράς της προστιθέµενης αξίας των ΤΠΕ στη συνολική προστιθέµενη αξία του
τριτογενή τοµέα αποδεικνύεται στην αυξητική τάση των ποσοστών τόσο σε επίπεδο ΕΕ14 και OECD 25 όσο και στην Ελλάδα.
∆ιάγραµµα 1.7: Συνεισφορά της Προστιθέµενης Αξίας των ΤΠΕ στη Συνολική
Προστιθέµενη Αξία του Τριτογενή Τοµέα
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Εκτός από τους προαναφερθέντες διαρθρωτικούς δείκτες, οι οποίοι συνδέονται άµεσα
µε την παραγωγικότητα, υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και δείκτες τα οποία παρέχουν
σηµαντική

πληροφόρηση

για

την

επίδραση

και

συνεισφορά

των

ΤΠΕ

στην

παραγωγικότητα της Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, σχετικά µε τις ελληνικές επιχειρήσεις και τη χρήση των ΤΠΕ, το 93% των
επιχειρήσεων µε προσωπικό περισσότερο από 10 άτοµα διαθέτει πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο, ενώ το 56% της ίδιας κατηγορίας επιχειρήσεων διαθέτει ιστοσελίδα. Σε ό,τι
αφορά όµως στο απασχολούµενο προσωπικό, µόνο το 28% των υπαλλήλων
χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεµένους στο ∆ιαδίκτυο για τη
διεκπεραίωση των καθηµερινών τους καθηκόντων7.
Σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce), σχεδόν το 10% του συνολικού κύκλου
εργασιών των εµπορικών επιχειρήσεων στα κράτη-µέλη της ΕΕ-15 προέρχεται από
σχετικές δραστηριότητες. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο στην περίπτωση
των µεγάλων επιχειρήσεων (12%) από ότι στην περίπτωση των µικροµεσαίων (6%). Σε
ό,τι αφορά στη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, το 15% επί των
συνολικών επιχειρήσεων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις. Και σε αυτή την
περίπτωση το µέγεθος της επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς στην
περίπτωση

των

µεγάλων

επιχειρήσεων

το

προαναφερόµενο

ποσοστό

υπερδιπλασιάζεται (32%)8.
Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις στα κράτη-µέλη της ΕΕ-15 και παρά το γεγονός ότι οι
Ελληνικές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) βελτιώνονται σταδιακά στη χρήση
ΤΠΕ, εντούτοις δεν έχουν εντάξει στη λειτουργία τους σε µεγάλο βαθµό εφαρµογές
ηλεκτρονικού εµπορίου. Κατά το 2005, µόνο 0,2% του συνολικού κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων (µε προσωπικό περισσότερο από 10 άτοµα) προέρχεται από ηλεκτρονικό
εµπόριο. Επίσης, 12% των επιχειρήσεων πραγµατοποίησε ηλεκτρονικές αγορές.
Αντίθετα, έχει ήδη δηµιουργηθεί µια κρίσιµη µάζα καταναλωτών που αντιστοιχεί στο 5%
του πληθυσµού, οι οποίοι δηλώνουν ότι πρόσφατα αξιοποίησαν το ∆ιαδίκτυο για την
αγορά ή την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών9.

7

Information Society Benchmarking Report, 2005
“Web Based Survey on Electronic Public Services” CapGemini, Μάρτιος 2005
9
Έρευνα ∆εικτών e-Europe, Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Οκτώβριος 2005
8
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Σε Περιφερειακό επίπεδο, ο µεγαλύτερος όγκος εµπορικών συναλλαγών µέσω
διαδικτύου πραγµατοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής. Στο σύνολο του δείγµατος, στην
Αττική πραγµατοποιείται το υψηλότερο ποσοστό (2,21%) του όγκου των ηλεκτρονικών
εµπορικών συναλλαγών ενώ το χαµηλότερο εµφανίζεται στην Πελοπόννησο (0,08%).
Στους άνδρες, το µεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Αττική (1,56%) και το χαµηλότερο η
Περιφέρεια Πελοποννήσου (0,04%). Στις γυναίκες, η Περιφέρεια Αττικής κατέχει πάλι την
πρώτη θέση (0,65%) ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά εµφανίζονται στις Περιφέρειες Νοτίου
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας (0,01%). Ειδικότερα, στις Περιφέρειες αναφοράς10 οι
άνδρες που ασχολούνται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο έχουν το προβάδισµα έναντι των
γυναικών. Το υψηλότερο ποσοστό ανδρών µε ενασχόληση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο
παρατηρείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (0,22%) και το
µικρότερο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (0,04%).

Οι γυναίκες που ασχολούνται µε

το ηλεκτρονικό εµπόριο παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη απόκλιση από τους άνδρες καθώς
το ανώτερο ποσοστό γυναικών, το οποίο σηµειώνεται στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι
µόλις 0,06% ενώ τα µικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στις Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, ∆υτικής Ελλάδας και Ηπείρου (0,03%).

Ποσοστό επί του συνόλου του
πληθυσµού (%)

∆ιάγραµµα 1.8: Ηλεκτρονικό Εµπόριο
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Περιφέρειες αναφοράς: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο.
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Πηγή: Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

1.3.2

Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στη Βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής του

Πολίτη
Η συνεισφορά των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας των ζωής του πολίτη είναι
αναγνωρισµένη και αποδεδειγµένη διεθνώς. Η εφαρµογή ΤΠΕ από ∆ηµόσιους φορείς
και οργανισµούς µε στόχο την παροχή υπηρεσιών για τη εξυπηρέτηση των πολιτών
αυξάνει µε ραγδαίους ρυθµούς. ∆είκτες όπως «ποσοστό ανδρών / γυναικών που
χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο τους 3 τελευταίους µήνες για αλληλεπίδραση µε δηµόσιες
υπηρεσίες», και «ποσοστό δηµοσίων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ» δείχνουν την
επίδραση των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη.
Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, το
ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για αλληλεπίδραση µε δηµόσιες
υπηρεσίες παραµένει χαµηλό σε σχέση µε την ΕΕ-15 και ΕΕ-25. Ενδεικτικά, τους
τελευταίους τρεις µήνες του 2004, το 8% του πληθυσµού χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο
για αλληλεπίδραση µε δηµόσιες υπηρεσίες. Αξιοσηµείωτη βελτίωση παρατηρείται στην
χώρα για τα έτη 2005 και 2006 (7% και 9% αντίστοιχα). Όµως, παρά το γεγονός ότι η
Ελλάδα ακολουθεί τη γενικότερη ανοδική τάση που παρατηρείται τόσο στην ΕΕ-25 όσο
και ΕΕ-15, υπολείπεται αισθητά σε ότι αφορά στο σύνολο των ατόµων που έχουν
χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο για αλληλεπίδραση µε δηµόσιες υπηρεσίες καθώς τα
ποσοστά των ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για το 2005 είναι 26% και 23% ενώ για το 2006 είναι 26%
και 24% αντίστοιχα.
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∆ιάγραµµα 1.9: Ποσοστό Ατόµων που Χρησιµοποίησαν το ∆ιαδίκτυο τους 3
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Ένας σηµαντικός δείκτης για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη µέσω της
χρήσης των ΤΠΕ είναι το ποσοστό ∆ηµόσιων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ. Η
εξοικονόµηση χρόνου αποτελεί το βασικό λόγο για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών τόσο
στην περίπτωση των επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση των πολιτών. Η
ικανοποίηση από τη χρήση των ηλεκτρονικά παρεχόµενων ∆ηµοσίων υπηρεσιών
κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, καθώς η συγκεκριµένη εµπειρία αξιολογείται ως πολύ
ικανοποιητική σε ποσοστό 62% επί του συνολικού αριθµού των χρηστών (επιχειρήσεις
και πολίτες)11.
Γενικά, για τα έτη 2002 έως και 2005, η Ελλάδα παρουσιάζει τα µικρότερα ποσοστά
δηµοσίων υπηρεσιών µε διαθεσιµότητα ΤΠΕ σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25. Στην Ελλάδα
το 2005 ήταν διαθέσιµες πλήρως ηλεκτρονικά πέντε (5) βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
από σύνολο είκοσι (20). Σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25 είναι εµφανής η σταθερή τάση
βελτίωσης των ποσοστών αυτών (το 2002 το ποσοστό στην

ΕΕ-15 ήταν 36% και

έφτασε στο 56% το 2005. Αντίστοιχα, για την ΕΕ-25 το 2004 το ποσοστό ήταν 41% και
αυξήθηκε στο 50% το 2005).
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%). Μέχρι το τέλος του 2008 εκτιµάται πως τουλάχιστον
11

“Web Based Survey on Electronic Public Services”, Capgemini, Μάρτιος 2005
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έξι επιπλέον βασικές ∆ηµόσιες υπηρεσίες (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).12
Σε Περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν στοιχεία διαθέσιµα για επιµέρους δείκτες, οι οποίοι
συνδέονται µε τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη, όπως είναι οι δείκτες
«χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή» και «πρόσβαση των νοικοκυριών στο ∆ιαδίκτυο». Ο
βαθµός διείσδυσης της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή παρέχει πληροφορίες για το
βαθµό ανάπτυξης τεχνογνωσίας εκ µέρους των πολιτών στη χρήση νέων τεχνολογιών
και συνεπακόλουθα συνδέεται µε τη δυνατότητα των πολιτών να χρησιµοποιούν τις νέες
τεχνολογίες για αλληλεπίδραση τους µε το ∆ηµόσιο τοµέα.
Όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ανά Περιφέρεια, η Περιφέρεια Αττικής
παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (43,7%) στο σύνολο του δείγµατος. Με βάση το
φύλο, το υψηλότερο ποσοστό κατέχουν οι άνδρες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (53%)
ενώ το χαµηλότερο εµφανίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (24,9%). Στις γυναίκες,
η Περιφέρεια Αττικής έχει το προβάδισµα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε
ποσοστό 36,7% ενώ τη χαµηλότερη θέση στις γυναίκες κατέχει η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας (17,8%). Η µεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες
παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (33,3 µονάδες), όπου για κάθε γυναίκα
χρήστη ηλεκτρονικών υπολογιστών αντιστοιχούν 2,6 άνδρες χρήστες, ενώ η µικρότερη
διαφορά σηµειώνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µε 4 ποσοστιαίες µονάδες (24.9%
και 20,9% αντίστοιχα).
Ένας συµπληρωµατικός δείκτης είναι η «πρόσβαση των νοικοκυριών στο ∆ιαδίκτυο».
Βάσει στοιχείων του 2005, το 24% επί του συνόλου των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο13. Παράλληλα, η χρήση του ∆ιαδικτύου από τους Έλληνες
πολίτες εστιάζεται κυρίως στην αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες
(84%), σε χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (70%) και σε ψυχαγωγία (60%).

12

Βάσει δεσµεύσεων υλοποίησης των έργων από τους επιµέρους φορείς του Ε.Π. «Κοινωνία της
Πληροφορίας»
13

Έρευνα ∆εικτών e-Europe, Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Οκτώβριος
2005
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Σε Περιφερειακό επίπεδο, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί, όσον
αφορά στο ποσοστό πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι, η Περιφέρεια Αττικής
κατέχει την πρώτη θέση και για τις τρεις οµάδες πληθυσµού (άνδρες, γυναίκες, άνδρες
και γυναίκες) ενώ η

Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει τις χαµηλότερες τιµές

στους άνδρες και στο σύνολο του δείγµατος, µε ποσοστά 15,20% και 14,8% αντίστοιχα.
Στις γυναίκες, την τελευταία θέση καταλαµβάνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε ποσοστό
µόλις 6,9%. Η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών εµφανίζεται στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία ανέρχεται στις 22,5 ποσοστιαίες µονάδες.
Ειδικότερα, στις περιφέρειες αναφοράς οι άνδρες έχουν σταθερά το προβάδισµα στην
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από το σπίτι έναντι των γυναικών. Το υψηλότερο ποσοστό των
ανδρών παρατηρείται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (29,40%) ενώ το υψηλότερο
ποσοστό στις γυναίκες παρατηρείται στην Περιφέρεια Κρήτης (16,60%).
∆ιάγραµµα 1.10: Πρόσβαση Internet των Νοικοκυριών ανά Περιφέρεια
Πρόσβαση Internet Νοικοκυριών

Άνδρες
Άνδρες & Γυναίκες

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Στερεά
Ελλάδα

Νότιο Αιγαίο

Κεντρική
Μακεδονία

Θεσσαλία

∆υτική
Μακεδονία

Βόρειο Αιγαίο

0,00

Ανατολική
Μακεδονία &
Θράκη

Ποσοστό επί του συνόλου του
πληθυσµού (%)

Γυναίκες
45,00

∆είκτες
Πηγή: Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Αναφορικά µε τη χρήση ∆ιαδικτύου, στο σύνολο του δείγµατος η Περιφέρεια Αττικής
καταλαµβάνει την πρώτη θέση (31,8%) και την τελευταία θέση καταλαµβάνει η
Περιφέρεια Πελοποννήσου (11,6%). Στους άνδρες, η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζεται
πάλι µε το υψηλότερο ποσοστό (37,4%) ενώ η Περιφέρεια Πελοποννήσου µε το
χαµηλότερο (11,7%).

Το υψηλότερο ποσοστό των γυναικών που χρησιµοποιούν το
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Internet εµφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής (26,4) ενώ το χαµηλότερο στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (µόλις 8,8%).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των Περιφερειών σχετικά µε το δείκτη
«ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος», ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τη
συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη καθώς παρέχει
σηµαντικές διευκολύνσεις στην αλληλεπίδραση του µε το ∆ηµόσιο τοµέα. Συγκεκριµένα,
έξι (6) συνολικά περιφέρειες εµφανίζουν µηδενικά ποσοστά. Στο σύνολο του δείγµατος
προηγείται η Αττική (4,15%) ενώ µηδενικά ποσοστά εµφανίζει η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων. Στους άνδρες, η Περιφέρεια Αττικής προηγείται (5,81%) ενώ µηδενικά ποσοστά
εµφανίζουν πάλι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Στις γυναίκες, η Περιφέρεια Αττικής
έχει το προβάδισµα (2,56%) ενώ µηδενικά ποσοστά εµφανίζουν οι Περιφέρειες Βορείου
Αιγαίου, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Στις
υπόλοιπες Περιφέρειες αναφοράς, στους άνδρες τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (2,42%) ενώ τα χαµηλότερα στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου (0,54%). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει το
προβάδισµα στις γυναίκες (1,05%) ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά γυναικών, αναφορικά
µε την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης,

παρατηρούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής

Μακεδονίας & Θράκης (0,24%).
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∆ιάγραµµα 1.11: Ηλεκτρονική Υποβολή ∆ήλωσης

Ποσοστό επί του συνόλου του
πληθυσµού (%)

Ηλεκτρονική Υποβολή ∆ήλωσης
7,00
6,00
5,00
4,15

Άνδρες

4,00

Γυναί κες
3,00
2,00
1,00

Άνδρες & Γυναί κες

2,35
1,49

1,31

1,03

1,31

1,02

0,66

0,97
0,44

0,76

1,10

0,00

∆είκτες

Πηγή: Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Η συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη αποδεικνύεται και
από άλλες εφαρµογές των ΤΠΕ, όπως η ηλεκτρονική µάθηση και η εφαρµογή των ΤΠΕ
στο χώρο της υγείας. Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική µάθηση, στα
δηµόσια σχολεία αντιστοιχεί ένας υπολογιστής ανά 17 περίπου µαθητές, ενώ το
ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποίησε το ∆ιαδίκτυο για σκοπούς εκπαίδευσης
και κατάρτισης δεν ξεπερνά το 8%. Τέλος, το 10% των επιχειρήσεων µε προσωπικό
περισσότερο από 10 άτοµα χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές εφαρµογές για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση των υπαλλήλων14.

Στα θέµατα υγείας, το 5% του πληθυσµού

χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε την υγεία, ενώ το
27% των παθολόγων γιατρών δηλώνει ότι χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών.
Η προαναφερθείσα κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί µέχρι τη λήξη της τρέχουσας
Προγραµµατικής Περιόδου (2008). Ενδεικτικά, το αντίστοιχο ποσοστό που θα
χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτιµάται ότι θα
αγγίξει το 13%, ενώ σε ό,τι αφορά στην ευρυζωνικότητα, αναµένεται ότι τουλάχιστον το
14

Έρευνα ∆εικτών e-Europe, Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Οκτώβριος
2005
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7% των νοικοκυριών θα διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέχρι το 2008,
κυρίως µέσω του «Σχεδίου για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, το
ποσοστό αυτών που θα χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο
αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω, κυρίως λόγω χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών που
παρέχει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Taxisnet)15 και άλλων υπηρεσιών
που παρέχονται από φορείς του ∆ηµοσίου. Στην ίδια περίοδο αναφοράς εκτιµάται ότι το
75% των επιχειρήσεων (µε περισσότερους από 10 εργαζόµενους) θα διαθέτει
ευρυζωνική πρόσβαση. Επίσης, το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση αναµένεται να αγγίξει το 90%, κυρίως λόγω της λειτουργίας του έργου
«Σύζευξις»16.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε, η υφιστάµενη κατάσταση του
κλάδου ΤΠΕ σε δια-περιφερειακό επίπεδο παρουσιάζει έντονες και

σηµαντικές δια-

περιφερειακές ανισότητες σε δείκτες αναφοράς όπως χρήση Η/Υ, πρόσβαση των
νοικοκυριών στο internet, χρήση internet, ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης και
ηλεκτρονικό εµπόριο. Επίσης, αξιοσηµείωτες διαφορές παρουσιάζονται και ανάµεσα στις
τρεις οµάδες πληθυσµού (άνδρες, γυναίκες, άνδρες και γυναίκες), µε τις γυναίκες να
ακολουθούν σταθερά τους άνδρες σε όλους τους δείκτες.
Συγκεκριµένα, η εικόνα που εµφανίζουν οι δεκατρείς Περιφέρειες17 της χώρας
παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, η
Περιφέρεια Αττικής έχει το προβάδισµα στους δείκτες πρόσβαση Internet νοικοκυριών,
χρήση Internet από άτοµα, ηλεκτρονική δήλωση φόρου και ηλεκτρονικό εµπόριο ενώ η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει το προβάδισµα στο µεγαλύτερο
ποσοστό χρήσης (43,7%) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σύνολο του δείγµατος. Το
στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη συνεπαγόµενη συγκέντρωση της γνώσης ή πρόσβασης
στις νέες τεχνολογίες σε µια µόνο Περιφέρεια της χώρας. Κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο οι
άνδρες όσο και οι γυναίκες της Περιφέρειας Αττικής έχουν εµφανώς το προβάδισµα σε
σχέση µε τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

15

1.448.000 πιστοποιηµένοι χρήστες το 2006 (αύξηση 8% και 18% από 2005 και 2004 αντίστοιχα), Στοιχεία
ΓΓΠΣ, Μάϊος 2006
16
Εκτιµήσεις ΕΥ∆ ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας»
17
Έρευνα ∆εικτών e-Europe, Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας», Οκτώβριος 2005

31

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

εµφανίζονται σταθερά οι χαµηλότερες τιµές σε όλους τους δείκτες αναφοράς

στο

σύνολο του δείγµατος.

Ποσοστό επί του συνόλου του
πληθυσµού (%)

∆ιάγραµµα 1.12: Υψηλότερες και Χαµηλότερες Τιµές ανά Περιφέρεια- Άνδρες και
Γυναίκες
Υψηλότερες και χαµηλότερες τιµές ανά Περιφέρεια- άνδρες και
γυναίκες
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∆είκτες
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Βόρειο Αιγαίο
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Κεντρική Μακεδονία
Νότιο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα

Αττική
∆υτική Ελλάδα
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
Κρήτη
Πελοπόννησος

Πηγή: Παρατηρητήριο για την «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι επιδόσεις των Περιφερειών της Ελλάδας
σε σχέση µε τους δείκτες που αναλύθηκαν ανωτέρω και δίνουν µια συγκεντρωτική
εικόνα για την υφιστάµενη κατάσταση.
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Πίνακας 1.9: Πίνακας Επιδόσεων των Περιφερειών
Πρόσβαση
Νοικοκυριών στο
∆ιαδίκτυο

Χρήση
∆ιαδικτύου

Ηλεκτρονική
Υποβολή Φόρου

Εµπορικές
∆ραστηριότητες

Χρήση
Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή

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

Επιδόσεις, οι οποίες είναι καλύτερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας
Επιδόσεις, οι οποίες είναι δυσµενέστερες από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας

1.3.3

Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στην Ανταγωνιστικότητα

Η συνεισφορά των ΤΠΕ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας έγκειται στις τεράστιες
δυνατότητες υποστήριξης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που προσφέρει – ιδίως
στις ΜΜΕ – όπως επίσης και στο βελτιστοποιηµένο σύστηµα εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Εξαιρετικής σηµασίας είναι τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας18 για την
ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών που πραγµατοποιεί το World Economic Forum
(WEF) και αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών στους δείκτες: ανταγωνιστικότητα για

18

Η Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2005 – 2006. Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του WORLD
ECONOMIC FORUM, Σεπτέµβριος 2005, ΣΕΒ
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ανάπτυξη19,επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα20 και ολική ανταγωνιστικότητα21. Η
έρευνα, από την εξέταση του δείκτη της τεχνολογικής ετοιµότητας22 (επιµέρους δείκτης
της ολικής ανταγωνιστικότητας), διαπιστώνεται σηµαντική υστέρηση στο δείκτη της
τεχνολογικής ετοιµότητας βάσει του οποίου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 46η θέση σε
σύνολο 117 χωρών αλλά και τελευταία µεταξύ των χωρών της ΕΕ-25 (Πίνακας 1.10).
Πίνακας 1.10: Κατάταξη των Χωρών της ΕΕ-25 και των προς Ένταξη Χωρών µε
Κριτήριο τη Βαθµολογία στον Τοµέα «Τεχνολογική Ετοιµότητα»
Κατάταξη

Χώρα

Βαθµολογία

1

∆ανία

5,69

2

Σουηδία

5,67

3

Μ. Βρετανία

5,42

4

Φιλανδία

5,4

5

Ιρλανδία

5,2

6

Λουξεµβούργο

5,17

7

Γερµανία

5,11

8

Ολλανδία

5,05

9

Αυστρία

5,04

10

Εσθονία

5,04

11

Γαλλία

4,86

12

Βέλγιο

4,66

13

Μάλτα

4,6

14

Τσεχία

4,56

15

Ισπανία

4,38

16

Σλοβενία

4,38

17

Σλοβακία

4,29

18

Ιταλία

4,26

19

Πορτογαλία

4,21

20

Ουγγαρία

4,07

19

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη (Growth Competitiveness Index) διαµορφώνεται από την
ποιότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, τους δηµόσιους θεσµούς και την τεχνολογική ετοιµότητα της
χώρας
20
Ο δείκτης αξιολογεί την λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων καθώς επίσης και την ποιότητα του
Εθνικού Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος
21
Ο δείκτης διαµορφώνεται λαµβάνοντας υπόψη µικροοικονοµικούς και µακροοικονοµικούς παράγοντες
(θεσµούς, υποδοµές, µακροοικονοµική κατάσταση, υγεία και βασική εκπαίδευση, ανώτερη εκπαίδευση και
κατάρτιση, αποτελεσµατικότητα των αγορών, τεχνολογική ετοιµότητα, λειτουργία και στρατηγική των
επιχειρήσεων και καινοτοµία)
22
Ο δείκτης προσδιορίζει την ωριµότητα των νέων και υποσχόµενων τεχνολογιών πριν αυτές
ενσωµατωθούν σε ένα σύστηµα ή υποσύστηµα
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Κατάταξη

Χώρα

Βαθµολογία

21

Κύπρος

4,05

22

Λετονία

3,91

23

Λιθουανία

3,69

24

Πολωνία

3,65

25

Ελλάδα

3,59

26

Τουρκία

3,38

27

Ρουµανία

3,32

28

Κροατία

3,31

29

Βουλγαρία

3,18

Πηγή : ΣΕΒ – Επεξεργασία στοιχείων έρευνας WEF-ΣΕΒ 2005-2006

Στην τελική διαµόρφωση του εν λόγω δείκτη, σηµαντικοί παράγοντες διαφαίνονται να
είναι το ανεπαρκώς ανεπτυγµένο νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς επίσης και τα χαµηλά ποσοστά χρηστών Η/Υ
και διαδικτύου.
Σύνοψη
Ο ρόλος των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα των οικονοµιών αλλά και στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών αυξάνεται σηµαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυναµική που χαρακτηρίζει
το συγκεκριµένο τοµέα είναι προφανής, ενώ ο ανταγωνισµός ιδιαιτέρως σκληρός. Η
στροφή στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι εµφανής καθώς
η δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες έχει απλοποιηθεί και έχει γίνει
προσιτή στο ευρύ κοινό.
Εποµένως, η ανάγκη προώθησης της χρήσης των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων είναι επιτακτική. Παρά το γεγονός πως είναι εµφανής η τάση βελτίωσης
και βαθµιαίας και σταθερής υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών που
προσφέρουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις, η πραγµατικότητα στην Ελλάδα στο χώρο
των ΤΠΕ δεν µπορεί να θεωρηθεί συγκρίσιµη µε αυτή που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό (49%) των ελληνικών επιχειρήσεων µε
προσωπικό λιγότερο από δέκα (10) άτοµα, δεν κάνει χρήση Η/Υ ενώ 66% των Η/Υ δεν
είναι σε δίκτυο. Το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα είναι ακόµα
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εξαιρετικά χαµηλό (µόλις 0,8% το 2005) σε σχέση µε το µέσο όρο των ΕΕ-15 και ΕΕ-25
(12% και 10,6% αντίστοιχα).
Το χαµηλό ποσοστό των δαπανών για τεχνολογίες πληροφοριών στην Ελλάδα
αποδεικνύει πως ο χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) δεν έχει αναγνωρισθεί
ακόµα

πλήρως

ως

καθοριστικός

παράγοντας

οικονοµικής

ανάπτυξης

και

ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μόλις 1,3% του ΑΕΠ δαπανήθηκε το 2004 στην Ελλάδα
για ΤΠ σε αντιδιαστολή µε 3% σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25.

Καλύτερη εικόνα

παρουσιάζει ο χώρος των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών (ΤΕ) όπου οι δαπάνες για το
2004 στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις αντίστοιχες σε επίπεδο ΕΕ-15 και ΕΕ-25, γεγονός που
ενισχύεται από την εξέχουσα θέση των επικοινωνιών (κινητή τηλεφωνία) στην Ελλάδα.
Ο χαµηλός βαθµός διείσδυσης των ΤΠΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ως άµεση
συνέπεια και τα χαµηλά ποσοστά του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων (µε
προσωπικό πάνω από 10 άτοµα) από το ηλεκτρονικό εµπόριο (µόλις 0,2%). Αυτό
συνεπάγεται την αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες
και να γίνει ανταγωνιστική.
Παράλληλα, επιτακτική είναι η ανάγκη για χρήση των ΤΠΕ µε στόχο τη βελτίωση της
καθηµερινής ζωής του πολίτη. Η ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες
των νέων τεχνολογιών οφείλει να ενισχυθεί περαιτέρω. Οι µεγάλες και αξιοσηµείωτες
δια-περιφερειακές ανισότητες που παρατηρούνται στη χρήση των ΤΠΕ αποτελούν
ανασχετικό παράγοντα της ισότιµης πρόσβασης των πολιτών στις νέες τεχνολογίες.
Επίσης, τα χαµηλά ποσοστά χρήσης του ∆ιαδικτύου για σκοπούς εκπαίδευσης και
κατάρτισης (8%) όπως επίσης και των ατόµων που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για την
αλληλεπίδραση του µε ∆ηµόσιες υπηρεσίες δείχνουν πως οι δυνατότητες που
παρέχονται από τις ΤΠΕ δεν αξιοποιούνται αναλόγως. Επιπλέον, η Ελλάδα παρουσιάζει
τα χαµηλότερα ποσοστά ∆ηµοσίων υπηρεσιών µε ∆ιαθεσιµότητα ΤΠΕ, γεγονός που
κάνει

τις

προσπάθειες

βελτίωσης

της

ποιότητας

της

ζωής

του

πολίτη

αναποτελεσµατικές.
Γενικά, η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά µε το ρόλο των ΤΠΕ βελτιώνεται µεν, αλλά
απαιτεί συνεχή εντατικοποίηση της προσπάθειας προκειµένου να επιτευχθεί η Ψηφιακή
Σύγκλιση.
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1.4

Αποτίµηση των Αποτελεσµάτων της Τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ «ΚτΠ») εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έτος 2001 (14/03/2001). Ήταν πολυταµειακό
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και συνέβαλε στη διαµόρφωση µιας ενιαίας αντίληψης για την ΚτΠ. Οι
γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο,
αντανακλώντας στις επιλέξιµες παρεµβάσεις κάθε ∆ιαρθρωτικού Ταµείου:
1. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής: βελτίωση της
ποιότητας της καθηµερινής ζωής του πολίτη µέσα από παρεµβάσεις σε µία σειρά
από κρίσιµους τοµείς, όπως η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισµός
οι µεταφορές, η ευρυζωνικότητα και το περιβάλλον. Οι σχετικές παρεµβάσεις
αφορούσαν κυρίως στην ένταξη σε παραγωγική λειτουργία στους παραπάνω
τοµείς ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, που
συµβάλλουν στη βελτίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών και την παροχή
υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
2. Ανάπτυξη ΤΠΕ και Ανθρώπινο ∆υναµικό: δηµιουργία συνθηκών κατάλληλων για την
ενίσχυση µιας διαδικασίας οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία
και η γνώση αποτελούν τον κύριο µοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας, των εισοδηµάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναµικού. Οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούσαν στην ενίσχυση της
απασχόλησης µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δηµιουργία ενός συστήµατος
εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρµοσµένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, καθώς
και την προβολή του ελληνικού πολιτισµού.
Οι ειδικοί στόχοι που εξειδικεύουν τις ανωτέρω στρατηγικές επιλογές του ΕΠ ΚτΠ
2000-2006 είναι :
1. Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών
2. Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και η ανάπτυξη µε οδηγό τις ΤΠΕ
3. Η Καθολικότητα της Πρόσβασης και η κοινωνική δικαιοσύνη
4. ∆ράσεις κατάρτισης και εισαγωγής των ΤΠΕ στα Σχολεία
5. ∆ηµιουργία Υποδοµών και Υπηρεσιών
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Το ΕΠ «ΚτΠ» δοµείται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται σε
είκοσι

πέντε

(25)

Μέτρα.

Ο

συνολικός

προϋπολογισµός

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος (Νοέµβριος 2006) ανέρχεται σε 2.847.499.150 €, ενώ η δηµόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 2.277.999.150 €.
Η ενεργοποίηση του Προγράµµατος ξεκίνησε από τα µέσα του 2001, µε βασικά
προβλήµατα έλλειψης εµπειρίας και τεχνογνωσίας των Τελικών δικαιούχων. Όσον
αφορά στην πρόοδο εντάξεων έργων, από την αρχή του Προγράµµατος έως το τέλος
του 2005 έχουν ενταχθεί 5.221 έργα / πράξεις, συνολικού προϋπολογισµού 2.796,83
Μ€, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,2% του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠ «ΚτΠ»23.
Συγκεκριµένα, για την ίδια περίοδο αναφοράς η πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος
σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας έχει ως ακολούθως:
1. Ο Άξονας Προτεραιότητας 1: «Παιδεία και Πολιτισµός» περιλαµβάνει τόσο έργα
χρηµατοδότησης εξοπλισµού και δικτύωσης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης
καθώς και έργα που αφορούν αφενός µεν στην εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών στην εκπαίδευση αφετέρου στην ανάδειξη και αξιοποίηση του
ελληνικού πολιτισµού. Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα (έως και την 31.12.2005),
έχουν χρηµατοδοτηθεί έργα εξοπλισµού στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, έργα
κατάρτισης καθηγητών σε ΤΠΕ, έργα δικτύωσης Λυκείων και ΤΕΕ κλπ.
2. Ο Άξονας Προτεραιότητας 2: «Πολίτης και Ποιότητα Ζωής» περιλαµβάνει έργα
που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη σε όλο το φάσµα
της κοινωνικής ζωής. Συγκεκριµένα, εντάσσονται έργα (έως και την 31.12.2005)
που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε
διάφορους τοµείς, όπως στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση -εξοπλισµός και δικτύωση - στην
υγεία και πρόνοια και στις µεταφορές.
3. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη και Απασχόληση» περιλαµβάνει έργα
προώθησης και ενίσχυσης

για τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού ψηφιακού

περιβάλλοντος για την οικονοµική δραστηριότητα αλλά και έργα

αναβάθµισης

δεξιοτήτων και απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του εν
λόγω άξονα έχουν ενισχυθεί επιχειρήσεις (έως και την 31.12.2005) για την
κατασκευή εµπορικής ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο και την εισαγωγή πληροφοριακών
συστηµάτων στις εσωτερικές τους λειτουργίες.
23

Η αντίστοιχη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.401,54 Μ€ (1.818,25 Μ€ ΕΤΠΑ και 583,30 Μ€
ΕΚΤ).
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4. Ο Άξονας Προτεραιότητας 4: «Επικοινωνίες»

περιλαµβάνει πράξεις τριών

κατηγοριών:


πράξεις υποδοµών, όπως έργα ανάπτυξης υποδοµών δικτύων τοπικής
πρόσβασης και έργα για τον εκσυγχρονισµό των ταχυδροµικών υποδοµών,



πράξεις παροχής υπηρεσιών, όπως έργα που αφορούν σε προηγµένες
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, και



πράξεις που αφορούν στην ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του
θεσµικού πλαισίου και την εφαρµογή του ανταγωνισµού.

Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα (έως και την 31.12.2005) έχουν δηµιουργηθεί ακίνητοι
και κινητοί Σταθµοί Επίβλεψης Φάσµατος και 1 Αυτοµατοποιηµένο κέντρο διαλογής.
Στο Ε.Π. «ΚτΠ», παρουσιάστηκε το παράδοξο της υπερβάλλουσας ζήτησης από την
πλευρά των Τελικών ∆ικαιούχων και ταυτόχρονα του ελλείµµατος υλοποίησης. Σε αυτό
το φαινόµενο συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Ειδικότερα, η οριζόντια διάσταση του
προγράµµατος και η εµπλοκή πολλών φορέων που δυσκολεύει τον ενιαίο συντονισµό
τους, ο καινοτοµικός χαρακτήρας του, η έλλειψη εµπειρίας για το σχεδιασµό,
παρακολούθηση, υλοποίηση και παραγωγική αξιοποίηση έργων ΤΠΕ από τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση

δηµιούργησε

σηµαντικές

αποκλίσεις

µεταξύ

των

διαφόρων

σταδίων

υλοποίησης. Σηµαντικές καθυστερήσεις προέκυψαν επίσης από την καθυστέρηση της
προκήρυξης των ενταγµένων έργων και τις µεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση
των διαγωνισµών και την υπογραφή συµβάσεων.
Παρά τις εγγενείς αυτές δυσκολίες στην πορεία υλοποίησης του Προγράµµατος, κατά
την

τρέχουσα

προγραµµατική

περίοδο

έχουν

υλοποιηθεί

και

υλοποιούνται

προγράµµατα, τα οποία αποτελούν καλές πρακτικές για τους ακόλουθους κυρίως
λόγους:
1. Την εθνική τους εµβέλεια. Εδώ εντάσσονται έργα όπως το «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»,

το

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ», το ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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ΣΤΟΝ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

ΤΗΣ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (POLICE ON LINE)»,
2. Το βαθµό επίπτωσης τους στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαµβάνονται έργα όπως το «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – TAXISNET», το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ», το «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΟΛΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΠΑΤΡΑ,

ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

ΒΟΛΟΣ)»,

το

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ»,
3. Το

βαθµό

επίπτωσής

τους

στη

βελτίωση

της

επιχειρηµατικότητας

και

ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων – κυρίως – επιχειρήσεων. Εδώ εντάσσονται
έργα όπως το «ΑΚΕΣ-ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
Ως καλές πρακτικές του Προγράµµατος θα µπορούσαν επίσης να θεωρηθούν η ίδρυση
της ΚτΠ ΑΕ και του Παρατηρητηρίου ΚτΠ, δοµές οι οποίες θα αξιοποιηθούν και στην νέα
προγραµµατική περίοδο.
Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο κατατέθηκαν οι φάκελοι µεγάλων έργων, τα
οποία αναµένεται να έχουν µεγάλο βαθµό επίπτωσης στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
της χώρας, όπως το «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», το
«∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και το «ΑΚΕΣ-ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΛΜΑ».
Στον τοµέα της Παιδείας υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται σηµαντικά έργα, που
µεταβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό τη σχέση της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τις Νέες
Τεχνολογίες. Εξοπλίστηκε µε Η/Υ το σύνολο σχεδόν των σχολικών µονάδων και
δηµιουργήθηκαν εργαστήρια Πληροφορικής, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά λογισµικά και
δηµιουργήθηκαν

νέες

αίθουσες

τηλεκπαίδευσης.

Το

∆ιαδίκτυο

εισήχθη

στην

πραγµατικότητα κάθε σχολικής µονάδας και περίπου 100.000 καθηγητές εκπαιδεύτηκαν
στις νέες τεχνολογίες, µε ειδικά προγράµµατα σε ότι αφορά στους καθηγητές
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Πληροφορικής.

Η

τριτοβάθµια

εκπαίδευση

απολαµβάνει

δίκτυα

υπερ-υψηλών

ταχυτήτων. Ειδικές δράσεις υλοποιούνται για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής.
Στον τοµέα του Πολιτισµού, σηµαντικές δράσεις υλοποιούνται στον τοµέα της
ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχοµένου, µε σηµαντικό τµήµα τους να αφορά εµπορικά
αξιοποιήσιµο υλικό από τον ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης, υλοποιήθηκαν σηµαντικά έργα υποδοµών στο ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως το έργο
ΕΘΝΙΚΟ

∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣΙΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»24

µέσω

του

οποίου

καλύφθηκαν δικτυακά 1.766 φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Επίσης εξοπλίστηκαν µε
συστήµατα Πληροφορικής περίπου 1000 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Επίσης, σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται σηµαντικά έργα (σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης) που αφορούν στη δηµιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες, όπως το «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ ΤΟΥ Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΕ.Σ.Υ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» κ.α.
Ο χώρος της κοινωνικής ασφάλισης, των µεταφορών, της οικονοµίας και της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε όλες τις βαθµίδες της, κατέχει το σηµαντικότερο µερίδιο των έργων
των ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, µεγάλος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων
καταρτίζεται σε θέµατα Πληροφορικής ενώ έργα αναδιοργάνωσης της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.
Στον τοµέα της Υγείας, έχει ξεκινήσει µια σειρά από τα έργα που αφορούν στον
εξοπλισµό των Νοσοκοµείων, εισάγοντας στις νέες τεχνολογίες και το αντίστοιχο
προσωπικό.
Μια σειρά από έργα που αφορούν στην εκπαίδευση και στην απασχόληση σε ΤΠΕ, µε
έµφαση σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, υλοποιούνται µε επιτυχία. Έργα βελτίωσης των
ερευνητικών δικτύων υλοποιήθηκαν, όπως επίσης και µια σειρά δράσεων που
προωθούν την χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Στον τοµέα των επικοινωνιών - µετά από χρόνια καθυστέρησης - το µεγάλο έργο των
ευρυζωνικών υποδοµών εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί, έχοντας ως αποτέλεσµα (σε
24

Στοιχεία ΟΠΣ
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συνδυασµό µε µια σειρά από συµπληρωµατικές δράσεις) να διαµορφώνεται µια αυξητική
τάση διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα (από 0,5% το 2004 σε 4,5% στο
µέσο του 2006, µε δυναµική περαιτέρω αύξησης). Έργα για τον εκσυγχρονισµό και τη
βελτίωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών υλοποιούνται µε επιτυχία.
Επιπλέον, υλοποιήθηκαν και έργα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην
ψηφιακή οικονοµία, όπως το έργο ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Ι. Μέσω του συγκεκριµένου έργου
ενισχύθηκαν συνολικά 38.704 µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στην
Ψηφιακή Οικονοµία και 5.398 µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την κατασκευή εµπορικής
σελίδας στο ∆ιαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά στο έργο ∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΙΙ που βρίσκεται σε
εξέλιξη, συνολικού προϋπολογισµού 100.000.000 €, έχουν ενταχθεί ώστε να ενισχυθούν
επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία και 8.380 επιχειρήσεις για
την κατασκευή εµπορικής σελίδας στο ∆ιαδίκτυο25.
Αντίστοιχα, κατά το 2005 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος προκήρυξης του έργου
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στο πλαίσιο του οποίου συµβασιοποιήθηκαν έργα
συνολικού προϋπολογισµού 68.980.911,59 € που αφορούσαν σε ενίσχυση 700
επιχειρήσεων, ενώ στη συνέχεια προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος του εν λόγω έργου
που οδήγησε σε ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισµού 133.541.808,57 € που
αφορά σε ενίσχυση 1451 επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε στοιχεία που ήταν διαθέσιµα την
31/12/200526, έως τότε 891 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για την εισαγωγή Πληροφοριακών
Συστηµάτων στις εσωτερικές τους λειτουργίες και 400 επιχειρηµατικές οµάδες για την
υλοποίηση δικτυακών έργων ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Ειδικότερα για τα θέµατα των κρατικών ενισχύσεων δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις
εντάξεις, την ωρίµανση και την υλοποίηση όλων των σχεδιασµένων έργων κρατικών
ενισχύσεων µε τελικό δικαιούχο την ΚτΠ ΑΕ και αφορούν στα µέτρα 1.3, 2.4, 2.8, 3.2,
4.2 & 4.3. Πιο συγκεκριµένα τα έργα αυτά αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων για:


Ανάπτυξη πολιτιστικών προϊόντων και εφαρµογών,



Ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΜΕΤΕΧΩ),


25
26

Ανάπτυξη ευφυών εφαρµογών στις οδικές και θαλάσσιες µεταφορές (3 έργα),

Στοιχεία Συµβούλου Έρευνας Πεδίου
Στοιχεία Συµβούλου Έρευνας Πεδίου
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Ανάπτυξη εφαρµογών για την εξοικονόµηση ενέργειας,



Υλοποίηση έργων προηγµένων τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών υπηρεσιών,
και



∆ηµιουργία σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Τα έργα ΜΕΤΕΧΩ και «Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία σηµείων ασύρµατης
ευρυζωνικής πρόσβασης» βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.
Σηµαντική είναι η Περιφερειακή διάσταση του Προγράµµατος. Τρεις είναι οι βασικοί
συντελεστές της περιφερειακής διάστασης του Ε.Π. ΚτΠ:
1. τα τοµεακά µέτρα του Ε.Π., των οποίων οι παρεµβάσεις αν και έχουν πανελλαδική
εµβέλεια, η πλειοψηφία τους έχει Περιφερειακή κατανοµή και διάσταση χρήσης (η
πλειονότητα των Τελικών ∆ικαιούχων ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση και
βρίσκεται στην Περιφέρεια της Αττικής). ∆ράσεις όπως αυτές που αφορούν την
εκπαίδευση και την υγεία κατανέµονται σε όλη την χώρα. ∆ράσεις ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης συνιστούν συστήµατα τα οποία, από τον ίδιο τον χαρακτήρα της
δηµόσιας δράσης που υποστηρίζουν και την φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών
(εξυπηρέτηση µέσω του ∆ιαδικτύου), εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
σε όλη την χώρα, υπό την προϋπόθεση πρόσβασης των δυνητικών χρηστών στο
∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, όπου οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν και µονάδες
επιτόπιας εξυπηρέτησης (όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τα
∆ηµόσια Κέντρα Πληροφόρησης), οι µονάδες αναπτύσσονται στο σύνολο της
χώρας. Περιφερειακή κατανοµή υπάρχει, επίσης, και για τις δράσεις ενίσχυσης
επιχειρήσεων ή κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων.
2. τα µέτρα και δράσεις µε αποκλειστικά Περιφερειακή εµβέλεια, τα οποία αφορούν
µια ή περισσότερες συγκεκριµένες Περιφέρειες. Πρόκειται για ορισµένες δράσεις
του Ε.Π. µε σαφώς οριοθετηµένη εµβέλεια όπως για παράδειγµα οι δράσεις του
Μέτρου 2.4, Κατηγορία Πράξεων 1 (∆ράσεις ανάπτυξης εφαρµογών πιλοτικού και
καινοτόµου χαρακτήρα).
3. ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες που χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα 4 του
Ε.Π.
Συνολικά, µε βάση στοιχεία εντάξεων (Νοέµβριος 2006), το 60% των έργων είναι εθνικής
εµβέλειας ενώ το υπόλοιπο 40% έχουν τοπικό χαρακτήρα. Από τα έργα τα οποία
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µπορούν να κατανεµηθούν αποκλειστικά στις Περιφέρειες, περίπου το 90% υλοποιείται
εκτός περιφέρειας Αττικής.
1.5

Ανάλυση ∆υνατών και Αδύναµων Σηµείων (Ανάλυση SWOT)

∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό & υψηλού
επιπέδου επιστηµονικό δυναµικό
Παρουσία ιδιαίτερα δυναµικών επιχειρήσεων
του κλάδου των ΤΠΕ µε δραστηριοποίηση στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Σηµαντικά αποθέµατα εµπειρίας από την
υλοποίηση έργων ΤΠΕ κατά την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο.
Ολοκλήρωση σηµαντικών έργων ΤΠΕ και
υποδοµών στο ∆ηµόσιο Τοµέα στο πλαίσιο του Γ
ΚΠΣ (Σύζευξις, ∆ηµοτολόγιο, Έργα Νοµαρχιών,
Police on Line κ.λ.π. )
Σηµαντικός βαθµός εξοικείωσης των πολιτών
µε τις τεχνολογίες επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα)
Οι ΤΠΕ εντάσσονται πλέον στις κεντρικές
αναπτυξιακές πολιτικές της κυβέρνησης (Εθνική
Ψηφιακή Στρατηγική 2006 -2013)
Αύξηση της γενικότερης ευαισθητοποίησης /
ενδιαφέροντος για θέµατα ΤΠΕ, κυρίως «αυθόρµητα»
(ιδιωτική χρήση), αλλά και περισσότερο οργανωµένα
στο πλαίσιο µεγαλύτερων οργανισµών (τράπεζες,
επιχειρήσεις, ∆ηµόσιο / TAXIS, κ.α.)
Αυξητική
τάση
ζήτησης
ευρυζωνικών
συνδέσεων (από πολίτες και επιχειρήσεις)
∆υναµική προσαρµογή της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης σε ειδικότητες που αφορούν σε ΤΠΕ,
κυρίως σε µεταπτυχιακό επίπεδο

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Περιορισµένη ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη
λειτουργία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ και
ΠΜΕ
Περιορισµένη επιχειρηµατικότητα σε τοµείς
που αξιοποιούν ΤΠΕ
Περιορισµένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο
∆ηµόσιο Τοµέα (Σηµαντικές ελλείψεις σε ζητήµατα
διαλειτουργικότητας, περιορισµένος αριθµός πλήρως
ψηφιακά παρεχοµένων υπηρεσιών (επίπεδο 4) του
∆ηµόσιου Τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, απουσία
ενιαίων σηµείων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του
∆ηµόσιου Τοµέα προς τις Επιχειρήσεις και τους
πολίτες)
Χαµηλός
βαθµός
εξοικείωσης
των
επιχειρήσεων και των πολιτών σε ζητήµατα
ασφάλειας των ΤΠΕ
Περιορισµένη συµβολή των ΤΠΕ στην
καθηµερινή ζωή του πολίτη
Χαµηλός βαθµός κατοχής & χρήσης Η/Υ από
τους πολίτες κυρίως εκτός των αστικών κέντρων
Καθυστέρηση
ανάπτυξης
υποδοµών
ευρυζωνικότητας
Η
όποια
πρόοδος
παρατηρείται
επικεντρώνεται περισσότερο στην κατανάλωση ΤΠΕ,
ενώ στην παραγωγή απουσιάζει ο πρωτογενής
εγχώριος σχεδιασµός ανταγωνιστικών προϊόντων
Πολυνοµία, καθυστέρηση στην ενσωµάτωση
Κοινοτικών οδηγιών
Περιορισµένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•
•
•

•

•

Περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των ΤΠΕ
στην Ελλάδα λόγω διεθνοποίησης (ιδιαίτερη ζήτηση
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), η οποία
ωθεί σε ταχύτερη προσαρµογή του κλάδου των ΤΠΕ
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον
Αξιοποίηση των κινήτρων και χρηµατοδοτικών
µέσων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013
από επιχειρήσεις
Αύξηση της διείσδυσης των ΤΠΕ στην
παραγωγική διαδικασία λόγω της εξυγίανσης της
αγοράς και της ενίσχυσης του ανταγωνισµού
Αύξηση της ζήτησης εφαρµογών ΤΠΕ και
ψηφιακού περιεχοµένου λόγω των σηµαντικών
επενδύσεων, που έγιναν ή είναι σε εξέλιξη στις
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους, σε
υποδοµές στο ∆ηµόσιο Τοµέα
Αύξηση χρήσης ΤΠΕ από τον συνδυασµό
µεγάλων επενδύσεων σε τοµείς αιχµής της Ελληνικής
Οικονοµίας
(Ενέργεια,
Τουρισµός,
Χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες,
επιχειρήσεις
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων κ.λ.π.) ∆ιάθεση
πολλαπλών
χρηµατοδοτικών
εργαλείων
σε
Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο για τη δηµιουργία
νέων και καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ
(Ανταγωνιστικότητα, EBRD, IST, CIP κ.λ.π.)
Αξιοποίηση
της
Εθνικής
Ψηφιακής
Στρατηγικής 2006 -2013 µέσω πολλαπλών
χρηµατοδοτικών µέσων

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•
•
•
•
•
•

Ενίσχυση του ανταγωνισµού στον Τοµέα των
ΤΠΕ από χώρες της Ασίας (Κίνα, Ινδία κ.λ.π.) Ο
έντονος διεθνής ανταγωνισµός, η µεγάλη κινητικότητα
εργασίας και το υψηλό επίπεδο γνώσεων
Πληροφορικής που παρουσιάζουν ανταγωνιστικοί
λαοί (Βαλκάνιοι, Ινδοί) σε συνδυασµό µε το χαµηλό
κόστος εργασίας, αποτελούν τους µεγαλύτερους
κινδύνους «παράκαµψης» της Ελλάδας από την
Ψηφιακή Οικονοµία.
Περαιτέρω
διαρροή
καταρτισµένου
και
έµπειρου επιστηµονικού δυναµικού στον τοµέα των
ΤΠΕ σε χώρες του εξωτερικού
Καθυστέρηση
στην
απαιτούµενη
αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε στόχο
την πλήρη και βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ
∆ιατήρηση του χαµηλού βαθµού εξοικείωσης
των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στην χρήση ΤΠΕ
∆ιατήρηση του προσανατολισµού του κλάδου
των ΤΠΕ σε δηµόσια έργα πληροφορικής και
επικοινωνιών
Συνέχιση καθυστερήσεων στην υλοποίηση
µεγάλων έργων ΤΠΕ που καταλήγει σε τεχνολογική
απαξίωση των αποτελεσµάτων των έργων ΤΠΕ
∆ιατήρηση του αποσπασµατικού σχεδιασµού
έργων ΤΠΕ στο δηµόσιο τοµέα και συνέχιση της
τµηµατοποίησης των παρεχοµένων υπηρεσιών, µε
κίνδυνο την υλοποίηση αλληλοκαλυπτόµενων
δράσεων

Ειδικότερα, για τις οχτώ περιφέρειες αναφοράς (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης), η
παραπάνω ανάλυση SWOT εξειδικεύεται ακολούθως:
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Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)

Κοµβική
θέση
της
Περιφέρειας
για
διασυνοριακές συνεργασίες
Καλή
διάρθρωση
ηλικιακής
πυραµίδας
πληθυσµού
Συγκριτικά υψηλό ποσοστό πληθυσµού
ασχολείται µε το ηλεκτρονικό εµπόριο
Σηµαντική τεχνογνωσία ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα
Ταχύς
εκσυγχρονισµός
υποδοµών
τηλεπικοινωνιών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•

•

Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Χαµηλή
παραγωγικότητα
χαµηλή
επιχειρηµατικότητα
Υψηλό ποσοστό ανεργίας
Εξάρτηση από τον πρωτογενή τοµέα
Χαµηλά
ποσοστά
γυναικών
που
χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Χαµηλό ποσοστό γυναικών µε πρόσβαση στο
διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Ύπαρξη δύσκολα προσβάσιµων κοινωνικών
και οικονοµικών οµάδων
Μορφωτική και πολιτισµική ανισότητα του
πληθυσµού

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)

Ενίσχυση υπηρεσιών και δράσεων που
σχετίζονται µε την κοµβική θέση της
Περιφέρειας
(συστήµατα
διαχείρισης
διαµεταφορών,
ανάπτυξη
σχετικών
υπηρεσιών)
Ολοκλήρωση
σηµαντικών
δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα της ενέργειας και των
µεταφορών θα µετατρέψουν την Περιφέρεια σε
κοµβικό σηµείο
Σηµαντικός
αριθµός
συµπληρωµατικών
ευρυζωνικών υποδοµών υλοποιείται στο
µητροπολιτικό δίκτυο της Περιφέρειας

•
•

Μεταφορά
παραγωγικής
δραστηριότητας
δευτερογενούς τοµέα σε γειτονικές χώρες
Ενδεχόµενη αδυναµία τοπικών δοµών να
ανταποκριθούν στην υιοθέτηση εξωστρεφών
εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντοπίζονται ανάγκες υποστήριξης
προσβασιµότητας και χρήση διαδικτύου και Η/Υ από τον τοπικό πληθυσµό. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν παρεµβάσεις που µπορούν να υποστηρίξουν τον τοµέα
µεταφορών (πχ συστήµατα και υπηρεσίες διαχείρισης διαµεταφορών), καθώς και
παρεµβάσεις που µπορούν να αξιοποιήσουν τις συµπληρωµατικές ευρυζωνικές
υποδοµές που ήδη υλοποιούνται στο µητροπολιτικό δίκτυο της Περιφέρειας. Σηµαντικές
εκτιµώνται

και

αντιµετωπίσουν

παρεµβάσεις

(ανάπτυξη

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών)

που

θα

την µορφωτική και πολιτισµική ανισότητα του πληθυσµού της

Περιφέρειας.
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Θεσσαλία
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)

Υψηλό ποσοστό πληθυσµού που έχει
ολοκληρώσει τριτοβάθµια εκπαίδευση
Η Περιφέρεια αποτελεί κοµβικό σηµείο στον
εθνικό άξονα ανάπτυξης (“S”)
Γεωγραφική συνοχή χώρου Περιφέρειας
Ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών εκπαίδευσης
και κατάρτισης και δοµών στήριξης της
απασχόλησης
Ύπαρξη σηµαντικών παραγωγικών και
ερευνητικών υποδοµών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•

•

Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Υψηλή συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα
στην παραγωγική βάση και ανεπαρκής
προσαρµογή στην αγορά
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Χαµηλό επίπεδο κατάρτισης του εργατικού
δυναµικού στις νέες τεχνολογίες
Σχετικά µικρό µέγεθος πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και
έλλειψη ενιαίων διοικητικών ενοτήτων σε
αστικά κέντρα
Σηµαντικές ενδο-περιφερειακές αναπτυξιακές
ανισότητες
Συγκριτικά χαµηλοί δείκτες καινοτοµίας,
περιορισµένος βαθµός σύνδεσης έρευνας µε
παραγωγή
Περιορισµένη διάδοση των υποδοµών και
τεχνολογιών ΤΠΕ

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)

Ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, µε άξονες
τον τουρισµό, και τις δραστηριότητες που
απαιτούν ισχυρά αστικά κέντρα (υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ)
Σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του
επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού της
Περιφέρειας σε δράσεις σύνδεσης της έρευνας
και της τεχνολογίας µε την παραγωγή, την
καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των
επιχειρήσεων
Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος και η
µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

•
•

Περιθωριοποίηση του αγροτικού πληθυσµού,
µε οικιστική και κοινωνικο-οικονοµική πίεση
στα αστικά κέντρα
Μη έγκαιρη αντιµετώπιση του διαδεδοµένου
ψηφιακού και τεχνολογικού «αναλφαβητισµού»

Αντίστοιχα µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας εντοπίζονται ανάγκες υποστήριξης προσβασιµότητας και χρήση διαδικτύου
και Η/Υ από τον τοπικό πληθυσµό. Η περιορισµένη διάδοση υποδοµών και τεχνολογιών
ΤΠΕ που παρουσιάζεται στην Περιφέρεια µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε άξονες τον τουρισµό και δραστηριότητες που απαιτούν
ισχυρά

αστικά

κέντρα

(υπηρεσίες

προς

τις

επιχειρήσεις,

χρηµατοπιστωτικές

δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ).
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Ήπειρος
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•

•

•
•

∆ραστήριος τριτογενής τοµέας
Επιτυχηµένη
υλοποίηση
πιλοτικών
εφαρµογών τηλεµατικής σε τοµείς όπως η
ιατρική, η εκπαίδευση και η εργασία
Εκπαιδευτικά
ιδρύµατα
που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της έρευνας
και τεχνολογίας (δυναµική ανάπτυξη του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων)
Η ανάπτυξη «εµβρυακών» πολιτικών στον
τοµέα της καινοτοµίας (Regional Information
Society, Entrepreneurship innovation in
Epirus)
Σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις στον τοµέα
των µεταφορών (π.χ. Εγνατία Οδός)
Η συνεχής τάση βελτίωσης του µορφωτικού εκπαιδευτικού
επιπέδου
του
εργατικού
δυναµικού στην Περιφέρεια

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•

•
•

Ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, µε άξονες
τον τουρισµό και τις δραστηριότητες που
απαιτούν ισχυρά αστικά κέντρα (υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ)
Σηµαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του
επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού της
Περιφέρειας σε δράσεις σύνδεσης της έρευνας
και της τεχνολογίας µε την παραγωγή, την
καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των
επιχειρήσεων
∆υνατότητες
παροχής
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
σε
άτοµα
αποµονωµένων
περιοχών
Η δηµιουργία Περιφερειακού Ινστιτούτου
Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, στην Ήπειρο

Γεωγραφική αποµόνωση
Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Χαµηλή παραγωγικότητα
Υψηλός ρυθµός γήρανσης πληθυσµού
Υψηλό ποσοστό ανεργίας
Χαµηλά ποσοστά εκπαίδευσης πληθυσµού (σε
όλες τις βαθµίδες)
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Το χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις, ο µικρός βαθµός διασύνδεσης
και συνεργασίας των επιχειρήσεων µε
Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ, Τεχνολογικό Πάρκο,
Ινστιτούτα, κλπ.
Η έλλειψη διείσδυσης των ΤΠΕ και η απουσία
σύνδεσης
έρευνας
και
επιχειρηµατικής
εφαρµογής
Η περιορισµένη µέχρι σήµερα διάχυση της
τεχνογνωσίας και των υποδοµών αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών, της κοινωνίας της
πληροφορίας και της γνώσης.

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•
•
•

Καθυστέρηση
ολοκλήρωσης
δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών (πχ
Ιόνια Οδός)
Υψηλότερη δυσκολία ευρυζωνικής κάλυψης
λόγω γεωγραφικών µορφολογιών
Η απροθυµία αλλά και η δυσκολία
προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας (νέες δεξιότητες), ατόµων που
αντιµετωπίζουν την ανεργία σε προχωρηµένη
ηλικία.

Οι αδυναµίες της Περιφέρειας που σχετίζονται µε το χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις, καθώς και µε την περιορισµένη διάχυση της τεχνογνωσίας και των
υποδοµών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας και της
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γνώσης, µπορούν να αντιµετωπισθούν µε την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για
δραστηριότητες που απαιτούν ισχυρά αστικά κέντρα (υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις,
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ), καθώς και µε
παρεµβάσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για άτοµα αποµονωµένων περιοχών.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κρίνονται υποδοµές που θα αναπτυχθούν για την υποστήριξη
της σύνδεσης έρευνας και επιχειρηµατικής εφαρµογής.
Ιόνια Νησιά

∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)

Χαµηλά ποσοστά ανεργίας γυναικών και ειδικά
στην κατηγορία µακροχρόνια ανέργων
Υψηλή παραγωγικότητα
Ισχυρός τριτογενής τοµέας
Συγκριτικά υψηλά ποσοστά χρήσης Η/Υ
Σηµαντικές δηµόσιες επενδύσεις στον τοµέα
των µεταφορών που έµµεσα επηρεάζουν την
περιφέρεια

•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

•
•
•

Υψηλός ρυθµός γήρανσης πληθυσµού
Χαµηλά ποσοστά εκπαίδευσης στην χώρα (σε
όλες τις βαθµίδες)
∆υσκολίες στην ενδοπεριφερειακή διασύνδεση
(λόγω νησιωτικού χώρου)
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Τριτογενής τοµέας τείνει να εστιάζεται στον
τουρισµό
Σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας συνολικά και
στην κατηγορία των ανέργων νέων

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)

Ανάπτυξη του τριτογενούς τοµέα, µε άξονες
τον τουρισµό, και τις δραστηριότητες που
απαιτούν ισχυρά αστικά κέντρα (υπηρεσίες
προς τις επιχειρήσεις, χρηµατοπιστωτικές
δραστηριότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ)
∆υνατότητες
παροχής
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
σε
άτοµα
αποµονωµένων
περιοχών
Πλούσιο πολιτιστικό υλικό προς ψηφιοποίηση
Αξιοποίηση της πλήρους λειτουργίας του
Ιόνιου Πανεπιστηµίου, των νέων τεχνολογιών
και της καινοτοµίας

•
•

Καθυστέρηση
ολοκλήρωσης
δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών (πχ
Ιόνια Οδός)
Η τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού στα
µεγάλα
περιφερειακά
ή
και
σε
εξωπεριφερειακά αστικά κέντρα

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντοπίζονται ανάγκες ψηφιοποίησης πολιτιστικού υλικού
το οποίο αναµένεται να συνεισφέρει στη ανάπτυξη του τοµέα του τουρισµού, ενώ η
αδυναµία

που

παρουσιάζεται

στην

ενδοπεριφερειακή

διασύνδεση

µπορεί

να

αντιµετωπισθεί µε την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτοµα αποµονωµένων
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περιοχών.

Επίσης, έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην αντιµετώπιση της χαµηλής

προσβασιµότητας και χρήσης του διαδικτύου από τον πληθυσµό της Περιφέρειας.
∆υτική Ελλάδα

∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•

•
•
•

∆ιαθέτει σηµαντικούς φορείς γνώσης που
αποτελούν βασικούς πυρήνες παραγωγής
αλλά και διάθεσης τεχνογνωσίας στις ΤΠΕ
(ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα)
Σηµαντικός αριθµός δοµών κατάρτισης σε
Νέες Τεχνολογίες
Καλή
διάρθρωση
ηλικιακής
πυραµίδας
πληθυσµού
Υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης πληθυσµού (σε
όλες τις βαθµίδες)

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους
τοµείς υγείας, ναυσιπλοΐας, πολιτισµού και
παιδείας

Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Υψηλό ποσοστό ανεργίας (συνολικά, γυναίκες,
νέοι, µακροχρόνια)
Χαµηλή παραγωγικότητα
Γεωγραφικό
ανάγλυφο
δηµιουργεί
προϋποθέσεις κοινωνικού και οικονοµικού
αποκλεισµού
Ανεπαρκείς υποδοµές µεταφορών
Αργός ρυθµός ενσωµάτωσης ΤΠΕ από
Περιφερειακή και τοπική διοίκηση
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Ανισότητα διείσδυσης ΤΠΕ µεταξύ Νοµού
Αχαΐας και υπολοίπων νοµών
Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε υποδοµές
υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και
επικοινωνίας.
Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των
ερευνητικών προγραµµάτων στην παραγωγική
διαδικασία.

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

Καθυστέρηση
ολοκλήρωσης
δηµοσίων
επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών

Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν παρεµβάσεις που
θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τοµείς υγείας,
ναυσιπλοΐας, πολιτισµού και παιδείας, καθώς και παρεµβάσεις που θα αντιµετωπίσουν
τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες (µεταξύ Νοµού Αχαΐας και υπολοίπων νοµών) σε
υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. Σε αντιστοιχία µε τις
υπόλοιπες Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης, ιδιαίτερη βαρύτητα αναµένεται να δοθεί στην
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αντιµετώπιση τοπικών αδυναµιών σε θέµατα πρόσβασης και χρήσης διαδικτύου και
ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό εµπόριο.
Πελοπόννησος
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•

Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Γειτνίαση µε την µητροπολιτική περιφέρεια και
αγορά της Αττικής
Πλούσια πολιτισµική κληρονοµιά (1η θέση στη
χώρα σε προστατευόµενα µνηµεία) και φυσικό
περιβάλλον
Σχετικά χαµηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά,
γυναίκες) και υψηλά ποσοστά απασχόλησης
(συνολικά, γυναίκες, ηλικιωµένοι)

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

Μεγάλες
δυνατότητες
ανάπτυξης
του
τουρισµού µε εκµετάλλευση της µεγάλης
παράκτιας ζώνης, του εναλλακτικού και
ορεινού τουρισµού και της πολιτισµικής
κληρονοµιάς

Υψηλό
ποσοστό
ανεργίας
νέων
και
µακροχρόνια ανέργων
Υψηλός ρυθµός γήρανσης πληθυσµού
Παραγωγικότητα κάτω από τον εθνικό µ.ο.
Υψηλό
ποσοστό
ενασχόλησης
στον
πρωτογενή τοµέα
Χαµηλή
πληθυσµιακή
πυκνότητα
και
µορφολογία
Περιφέρειας
δηµιουργεί
προϋποθέσεις κοινωνικού και οικονοµικού
αποκλεισµού
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Αδυναµία
συγκράτησης
του
τοπικού
παραγωγικού και επιστηµονικού ανθρώπινου
δυναµικού
Χαµηλό επιχειρηµατικό πνεύµα στο σύνολο
του
κοινωνικο-οικονοµικού
ιστού
της
Περιφέρειας

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

Εγγύτητα µε Αθήνα ενδέχεται να επηρεάσει
προοπτικές ανάπτυξης τριτογενούς τοµέα

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίζονται ανάγκες ψηφιοποίησης πολιτιστικού
υλικού, καθώς και παρεµβάσεις που αναµένεται να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του
τριτογενούς τοµέα µε έµφαση τον τουρισµό και ειδικότερα εξειδικευµένες µορφές
τουρισµού όπως ο εναλλακτικός και ορεινός τουρισµός.

Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα

αναµένεται να δοθεί στην αντιµετώπιση τοπικών αδυναµιών σε θέµατα πρόσβασης και
χρήσης διαδικτύου και ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό εµπόριο.
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Βόρειο Αιγαίο
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•

Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Υψηλή παραγωγικότητα
Ισχυρός τριτογενής τοµέας
Σχετικά χαµηλό ποσοστό ανεργίας (συνολικά)
Ενσωµάτωση στον κοινωνικό ιστό της
πανεπιστηµιακής
και
σπουδαστικής
κοινότητας

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•

Ανάπτυξη
τεχνολογίας
στους
τοµείς
πληροφορικής και επικοινωνιών που µπορούν
να µειώσουν το βαθµό αποµόνωσης

Υψηλό ποσοστό ανεργίας σε γυναίκες, νέους
και µακροχρόνια ανέργους
Υψηλός ρυθµός γήρανσης πληθυσµού
Χαµηλά ποσοστά εκπαίδευσης πληθυσµού (σε
όλες τις βαθµίδες)
∆υσκολίες στην ενδοπεριφερειακή διασύνδεση
(λόγω νησιωτικού χώρου)
Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Χαµηλό επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισµού
Αδυναµία
συγκράτησης
του
τοπικού
παραγωγικού και επιστηµονικού ανθρώπινου
δυναµικού

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•
•

Υψηλότερη δυσκολία ευρυζωνικής κάλυψης
λόγω γεωγραφικής µορφολογίας
Προσκόλληση
τριτογενούς
τοµέα
στον
τουρισµό

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ενώ η αδυναµία που παρουσιάζεται στην
ενδοπεριφερειακή διασύνδεση µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την περαιτέρω ανάπτυξη
του ευρυζωνικού δικτύου για µεγαλύτερη κάλυψη της Περιφέρειας, καθώς και µε την
ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτοµα αποµονωµένων περιοχών. Σε αντιστοιχία
µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης, ιδιαίτερη βαρύτητα αναµένεται να δοθεί
στην αντιµετώπιση τοπικών αδυναµιών σε θέµατα πρόσβασης και χρήσης διαδικτύου
και ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό εµπόριο.
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Κρήτη
∆υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Χαµηλή ανεργία
Υψηλή παραγωγικότητα
Καλή
διάρθρωση
ηλικιακής
πυραµίδας
πληθυσµού
Ισχυρός τριτογενής τοµέας
Υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης πληθυσµού (σε
όλες τις βαθµίδες)
Ικανοποιητικά
επίπεδα κατάρτισης των
ανέργων
Ολοκληρωµένες υποδοµές ΤΠΕ
Τεχνογνωσία & εµπειρία στην καθολική
πρόσβαση ΤΠΕ – ύπαρξη δραστήριων
ερευνητικών ιδρυµάτων
Σηµαντική
και
πολυποίκιλη
πολιτιστική
κληρονοµιά
Υψηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο
Υψηλός βαθµός διείσδυσης ΤΠΕ στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση
Ύπαρξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και
ερευνητικού ιστού µε δυνατότητες ανάπτυξης
και διάχυσης καινοτοµιών
Σηµαντική υποδοµή ευρέος φάσµατος υψηλών
τεχνολογιών διεθνώς ανταγωνιστικών, σχετικά
αυτόνοµη
λειτουργία,
κινητικότητα
και
ανταλλαγή επιστηµονικού προσωπικού στην
παραγωγή και προσφορά τεχνολογίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση
διαδικτύου
Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό
εµπόριο
Έλλειψη δεξιοτήτων στην χρήση ΤΠΕ στο
ανθρώπινο δυναµικό
Ανεπαρκής αξιοποίηση των ΤΠΕ για την
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς
Χαµηλού βαθµού εισαγωγή καινοτοµίας στον
πρωτογενή τοµέα και τον τουρισµό
Σχετικά χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης των απασχολουµένων ως προς
τον µέσο όρο της χώρας

ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον)

Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης για
εδραίωση
της
Περιφέρειας
ως
τηλεπικοινωνιακού κόµβου στη ΝΑ Μεσόγειο
Ανάπτυξη τεχνολογικών συστηµάτων για την
προστασία του περιβάλλοντος
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον
αγροτικό, πολιτιστικό και τουριστικό τοµέα
Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας και οργάνωσης
των επιχειρήσεων σε σύγχρονη βάση

Στην Περιφέρεια Κρήτης

Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον)

•
•

Ελλιπής
σύνδεση
των
αποτελεσµάτων
έρευνας µε ΜΜΕ
Μειωµένη απόκριση στην χρήση ΤΠΕ από µη
ευαισθητοποιηµένες οµάδες πληθυσµού

παρουσιάζονται ανάγκες για ανάπτυξη ηλεκτρονικών

υπηρεσιών στον αγροτικό, πολιτιστικό και τουριστικό τοµέα, καθώς και για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας και οργάνωσης των επιχειρήσεων σε σύγχρονη βάση. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν παρεµβάσεις ανάπτυξης τεχνολογικών συστηµάτων για την
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προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσµού
της Περιφέρειας για χρήση ΤΠΕ. Τέλος, παρουσιάζεται ανάγκη για παρεµβάσεις που θα
συµβάλουν στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου.
1.6
Συµπεράσµατα: Αναπτυξιακά Προβλήµατα & Ανάγκες, Περιφερειοποίηση και
Ιεράρχηση τους
Η ανάλυση της Υφιστάµενης Κατάστασης των ΤΠΕ στην Ελλάδα οδηγεί στον εντοπισµό
και στην κωδικοποίηση συγκεκριµένων προβληµάτων και αναπτυξιακών κενών που
καλείται να αντιµετωπίσει το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Νέα Προγραµµατική Περίοδο
2007-2013. Ειδικότερα οι ανάγκες που εντοπίστηκαν αφορούν στην:


Περαιτέρω ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων µε έµφαση στις
ΜΜΕ,



Αύξηση της ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών,



Επέκταση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα προς
επιχειρήσεις,



Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ∆ηµόσιο τοµέα,



Ενοποίηση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα προς
τις επιχειρήσεις,



Αξιοποίηση του δυναµισµού του κλάδου των ΤΠΕ προς ενίσχυση της Ελληνικής
Οικονοµίας,



∆ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάληψη επιχειρηµατικών δράσεων που
αξιοποιούν ΤΠΕ,



Ενίσχυση Ισότιµης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών (Ευρυζωνικότητα νοικοκυριών - Η/Υ σε πολίτες - Προσβασιµότητα
σε ΑΜΕΑ),



Ενίσχυση συµβολής των νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία
(Τηλεκπαίδευση - Εκπαίδευση µε ψηφιακό περιεχόµενο - Ψηφιακά Προγράµµατα
«∆ια Βίου µάθησης»),



Εξασφάλιση των όρων εµπιστοσύνης και ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων
τεχνολογιών,



Ενίσχυση της συµβολής των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή του πολίτη
(portals, info kiosks, digital TV, εικονική πραγµατικότητα κλπ),
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Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στις συναλλαγές µεταξύ
∆ηµοσίου τοµέα και πολιτών, και



Αύξηση του αριθµού των ψηφιακά διαθέσιµων ∆ηµόσιων υπηρεσιών µε
εξασφάλιση της αδιάλειπτης υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα προς τους πολίτες (µηχανισµός
αυθεντικοποίησης).

Οι παραπάνω ανάγκες µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες που
αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ αφενός για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και
αφετέρου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη:
Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ


Περαιτέρω ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων µε έµφαση στις
ΜΜΕ,



Αύξηση της ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών,



Επέκταση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα προς
επιχειρήσεις,



Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ∆ηµόσιο τοµέα,



Ενοποίηση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα προς
τις επιχειρήσεις,



Αξιοποίηση του δυναµισµού του κλάδου των ΤΠΕ προς ενίσχυση της Ελληνικής
Οικονοµίας, και



∆ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάληψη επιχειρηµατικών δράσεων που
αξιοποιούν ΤΠΕ.

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής µε αξιοποίηση των ΤΠΕ


Ενίσχυση Ισότιµης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών (Ευρυζωνικότητα νοικοκυριών - Η/Υ σε πολίτες - Προσβασιµότητα
σε ΑΜΕΑ),



Ενίσχυση συµβολής των νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία
(Τηλεκπαίδευση - Εκπαίδευση µε ψηφιακό περιεχόµενο - Ψηφιακά Προγράµµατα
«∆ια Βίου µάθησης»),
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Εξασφάλιση των όρων εµπιστοσύνης και ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων
τεχνολογιών,



Ενίσχυση της συµβολής των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή ζωή του πολίτη
(portals, info kiosks, digital TV, εικονική πραγµατικότητα κλπ),



Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στις συναλλαγές µεταξύ
∆ηµοσίου τοµέα και πολιτών, και



Αύξηση του αριθµού των ψηφιακά διαθέσιµων ∆ηµόσιων υπηρεσιών µε
εξασφάλιση της αδιάλειπτης υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα προς τους πολίτες.
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2.

Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο 2007 - 2013

2.1

Αναπτυξιακό Όραµα και Στρατηγική σε Εθνικό Επίπεδο

Το όραµα της Ψηφιακής Σύγκλισης για την Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της νέας
στρατηγικής για τις ΤΠΕ που υιοθετείται για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
Το όραµα αυτό είναι να πραγµατοποιηθεί στην χώρα ένα:

Ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα ζωής

Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία για την
οποία απαιτείται ένα «Ψηφιακό Άλµα» και όχι µια περισσότερο ήπια προσέγγιση. Το
άλµα πρέπει να πραγµατοποιηθεί προκειµένου να ανακτηθεί ο χαµένος χρόνος και να
αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δυναµικά.

Κάθε

παρέµβαση που θα συµβάλλει στην επίτευξη του παραπάνω οράµατος θα σχεδιαστεί µε
βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα δοµηθεί ώστε τόσο το
σηµείο εκκίνησης, όσο και το όφελός της να εντοπίζεται στους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω όραµα ο Στρατηγικός Στόχος για το Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση» για την περίοδο 2007 – 2013 είναι ο ακόλουθος
Η Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

2.2
Η

Εξειδίκευση Οράµατος και Στρατηγικής στις Επιλέξιµες Περιφέρειες
στρατηγική της Περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα για την περίοδο 2007-2013,

όπως αυτή διαµορφώνεται από το Όραµα και τον Στρατηγικό Στόχο, εστιάζει στη
διαµόρφωση ευρύτερων και ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων, µε την εφαρµογή
προσαρµοσµένης αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δηµιουργία ενός µικρού αριθµού
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βιώσιµων ανταγωνιστικών πόλων ανάπτυξης σε αυτές27, σε τοµείς µε ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα (λ.χ. τουρισµός, πολιτισµός, ναυτιλία, αθλητικές υποδοµές κ.ο.κ.).
Στο πλαίσιο αυτό, το όραµα του ψηφιακού άλµατος στην παραγωγικότητα και στην
ποιότητα ζωής αποκτά χωρική διάσταση και συνδέεται µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις.
Η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2007-2013 µε 5 Περιφερειακά Προγράµµατα σε
ευρύτερες χωρικές ενότητες, επιβάλλει ένα συγκεκριµένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας µε
τις αντίστοιχες περιφερειακές πολιτικές (βλ. ενότητα 2.4).
Ειδικότερα, το παρόν πρόγραµµα επικεντρώνεται στις 8 περιφέρειες αµιγούς
στόχου σύγκλισης. Όπως έχει διαφανεί από την ανάλυση της αναπτυξιακής
τυπολογίας και των βασικών διαρθρωτικών τους χαρακτηριστικών (Ενότητα 1), η
παραγωγική διάρθρωση αυτών των περιφερειών τείνει να είναι οµοιογενής, µε κοινό
χαρακτηριστικό την τάση αύξησης του τριτογενή σε βάρους των δύο άλλων τοµέων της
οικονοµίας. Η συνεισφορά των ΤΠΕ στις περιφέρειες αυτές είναι χαµηλότερη του εθνικού
µέσου όρου (βλ. συγκεντρωτικά Πίνακα 1.9). Σε σχέση µε την παραγωγική τους
διάρθρωση,

οι 8 Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης διατηρούν ένα δυναµικό

πρωτογενή τοµέα, στον οποίο σχεδιάζονται εστιασµένες παρεµβάσεις στήριξης της
διείσδυσης και χρήσης ΤΠΕ από το Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
Επιπρόσθετα, στα αντίστοιχα ΠΕΠ θα προβλεφθούν συνοδευτικές παρεµβάσεις ΤΠΕ, µε
συνολικό στόχο τη στήριξη της ελκυστικότητάς τους και την άµβλυνση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων (προληπτικές, σταθεροποιητικές. και διαρθρωτικές
πολιτικές).
Στις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, το ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα και στην
ποιότητα ζωής συνδέεται µε διακριτές παρεµβάσεις στήριξης της διείσδυσης και χρήσης
ΤΠΕ αντίστοιχες µε αυτές του παρόντος επιχειρησιακού, οι οποίες εστιάζουν στην
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µε την ταυτόχρονη αντιµετώπιση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων (επιταχυντικές, σταθεροποιητικές. και διαρθρωτικές
πολιτικές).
Το «ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα ζωής» µέσω εστιασµένων
παρεµβάσεων και συνεργιών µε τα ΠΕΠ, καλύπτει επίσης τους τρεις στρατηγικούς
27

ΕΣΠΑ 2007-2013, ενότητα 4.1, ΥΠΟΙΟ, Οκτώβριος 2006
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στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 που προσδιορίζουν το περιεχόµενο της χωρικής
ανάπτυξης:


Ανάπτυξη ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και διαµόρφωσης
νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου,



Εξασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση και,



Αειφόρος ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς.

2.3

Ανάλυση Στρατηγικής σε Γενικούς και Ειδικούς Στόχους

Βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, το αναπτυξιακό
όραµα και την στρατηγική σε εθνικό επίπεδο και την εξειδίκευση της στρατηγικής αυτής
στις επιλέξιµες περιφέρειες, η νέα στρατηγική για τις ΤΠΕ αντανακλά τις προτεραιότητες
που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, εξειδικεύεται σε δύο Γενικούς
Στόχους, ως εξής:
Γενικός Στόχος 1

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

Γενικός Στόχος 2

ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Ειδικότερα:
•

Γενικός Στόχος 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

Στοχεύεται η ενίσχυση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική
διαδικασία σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών καινοτοµιών, ως των
στρατηγικών µέσων βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, µε έµφαση στις
ΜΜΕ, µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων. Θα δοθεί επίσης 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. Θα
προβλεφθούν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, ενώ θα προβλεφθεί και η «αρχή της
µή διάκρισης» (συµπεριλαµβανοµένων των ΑµΕΑ).
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Ο Γενικός Στόχος 1 θα συµβάλει:


Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 2, 3 και 4 και τους Γενικούς Στόχους 1, 2, 4, 6, 7, 8
και 9 του ΕΣΠΑ



Στις προτεραιότητες 2, 3 και 4 του ΕΠΜ



Στις 1.2.2, 1.3.2, 1.3.3 και 1.3.4 ΚΣΚΓ



Στις 7, 8, 9, 12, 13, 14 και15 ΟΚΓ

•

Γενικός Στόχος 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Στοχεύεται η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών και στη γνώση, η διαθεσιµότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες
καθώς και η καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος σε όλες του τις εκφάνσεις
(γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία κλπ.). Θα δοθεί επίσης έµφαση στον
ανασχεδιασµό και την ψηφιακή διάθεση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών
ή/και των υπηρεσιών αυτών που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο i2010, καθώς και στη
στοχευµένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών των περιφερειών βάσει των τοπικών
αναγκών.
Στοχεύεται επίσης η αξιοποίηση τεχνολογιών που ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή των
πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ), ενώ θα δροµολογηθούν καινοτόµες παρεµβάσεις προβολής του εθνικού
πολιτιστικού αποθέµατος αλλά και την αξιοποίηση της µεγάλης διασποράς του
Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσµο.
Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης θα συνδεθεί µε την ολοκλήρωση υφιστάµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από
οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µε ενσωµάτωση της διάστασης της
ισότητας των φύλων και της «αρχής της µη διάκρισης» (συµπεριλαµβανοµένων των
ΑµΕΑ)
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Ο Γενικός Στόχος 2 θα συµβάλει:


Στις θεµατικές προτεραιότητες 2, 3 και 5 και τους Γενικούς Στόχους 5, 7, 10 και 12
του ΕΣΠΑ



Στην προτεραιότητα 4 του ΕΠΜ



Στις 1.2.3 και 1.3.1 ΚΣΚΓ



Στις 9, 23 και 24 ΟΚΓ

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι εξυπηρετούνται

από 6 Ειδικούς Στόχους, η επίτευξη των

οποίων θα εξασφαλίσει αφενός τη διάχυση των ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο και
στους πολίτες και, αφετέρου θα µεγιστοποιήσει τις ωφέλειες από τη χρήση των ΤΠΕ,
προσαρµόζοντας τις αντίστοιχες εφαρµογές στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών.
Ειδικός Στόχος 1
Ειδικός Στόχος 2
Ειδικός Στόχος 3
Ειδικός Στόχος 3
Ειδικός Στόχος 5
Ειδικός Στόχος 6

Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση της
παραγωγικότητας του ∆ηµοσίου τοµέα µε την χρήση ΤΠΕ
Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική
Οικονοµία
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν
ΤΠE
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή
των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον
πολίτη

Οι γενικοί στόχοι αντιστοιχούνται

στο πλαίσιο της επιχειρησιακής µορφής του

Προγράµµατος σε Άξονες Προτεραιότητας (σε αυτούς προστίθεται ο Άξονας για την
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής).
Στο ακόλουθο σχήµα αποτυπώνεται η ανάλυση του αναπτυξιακού οράµατος σε
Στρατηγικούς Στόχους, Γενικούς Στόχους/Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους
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Σχήµα 2.1: Ανάλυση Αναπτυξιακού Οράµατος σε Στρατηγικούς, Γενικούς & Ειδικούς
Στόχους

Αναπτυξιακό Όραµα
Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα,
Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής

Στρατηγικός Στόχος
Η Ψηφιακή Σύγκλιση της Χώρας µε την
ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Γενικός Στόχος 1/Άξονας
Προτεραιότητας 1
Η Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε
Αξιοποίηση ΤΠΕ

Γενικός Στόχος 2/Άξονας
Προτεραιότητας 2
Η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Ειδικός Στόχος 1
Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε
επιχειρήσεις

Ειδικός Στόχος 5
Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω
ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών
στην Ψηφιακή Ελλάδα

Ειδικός Στόχος 2
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις & βελτίωση
παραγωγικότητας του ∆ηµοσίου µε
χρήση ΤΠΕ

Ειδικός Στόχος 6
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον πολίτη

Άξονας Προτεραιότητας 3
Τεχνική Βοήθεια

Ειδικός Στόχος 3
Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου
των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονοµία

Ειδικός Στόχος 4
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε
τοµείς που αξιοποιούν ΤΠE
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Ειδικότερα, η διασύνδεση των διαπιστώσεων της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης µε
τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητας, Στρατηγικούς Στόχους και Ειδικούς
Στόχους, παρουσιάζονται στα ακόλουθα Σχήµατα.
Σχήµα 2.2: ∆ιασύνδεση Ανάλυσης Υφιστάµενης Κατάστασης µε Στοχοθεσία Άξονα 1
Υφιστάµενη Κατάσταση

Χαµηλή Αξιοποίηση
ΤΠΕ από επιχειρήσεις

Ανάγκες
Περαιτέρω ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία
των επιχειρήσεων µε έµφαση στις ΜΜΕ
(Ανάδειξη της κουλτούρας χρήσης ΤΠΕ από επιχειρήσεις)
επιχειρήσεις)

Αύξηση της ασφάλειας
κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Μη παραγωγικός
∆ηµόσιος
Τοµέας εξαιτίας της
αποσπασµατικής
χρήσης ΤΠΕ

Υστέρηση στην
ανάπτυξη του κλάδου
των ΤΠΕ στην Ελλάδα

Μειωµένη
επιχειρηµατικότητα
σε τοµείς που
ωφελούνται από
τις ΤΠΕ

Επέκταση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του
∆ηµόσιου τοµέα προς επιχειρήσεις

Ενοποίηση των παρεχόµενων ψηφιακών υπηρεσιών του
∆ηµόσιου τοµέα προς τις επιχειρήσεις

Προώθηση
χρήσης
ΤΠΕ σε
επιχειρήσεις

Παροχή
ψηφιακών
υπηρεσιών
προς
επιχειρήσεις

Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ∆ηµόσιο τοµέα

Βελτίωση της
παραγωγικότητας
του ∆ηµόσιου τοµέα
µε χρήση ΤΠΕ

Αξιοποίηση του δυναµισµού του κλάδου των ΤΠΕ προς
ενίσχυση της Ελληνικής Οικονοµίας

Ενίσχυση της
συµβολής του
κλάδου των ΤΠΕ
στην Ελληνική
Οικονοµία

∆ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάληψη
επιχειρηµατικών δράσεων που αξιοποιούν ΤΠΕ

Βελτίωση της
της Παραγωγικότητας
Παραγωγικότητας
Βελτίωση

Έλλειψη Ψηφιακών
Υπηρεσιών προς χρήση
από επιχειρήσεις

Στοχοθεσία

Προώθηση της
Επιχειρηµατικότητας
σε τοµείς που
Αξιοποιούν
ΤΠΕ
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Σχήµα 2.3: ∆ιασύνδεση Ανάλυσης Υφιστάµενης Κατάστασης µε Στοχοθεσία Άξονα 2
Υφιστάµενη Κατάσταση

Ανάγκες

Στοχοθεσία

Ενίσχυση της συµβολής των νέων τεχνολογιών στην
καθηµερινή ζωή του πολίτη (portals, info kiosks, digital TV,
εικονική πραγµατικότητα κλπ)
κλπ)

Χαµηλή Αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών από
τους πολίτες

Ενίσχυση συµβολής των νέων τεχνολογιών στην
Εκπαιδευτική διαδικασία (ΤηλεεκπαίδευσηΤηλεεκπαίδευση-Εκπαίδευση
µε ψηφιακό περιεχόµενοπεριεχόµενο-Ψηφιακά Προγράµµατα
δια βίου µάθησης)
µάθησης)

Ανισότητες στην
πρόσβαση των πολιτών
στην Ψηφιακή Κοινωνία

Ενίσχυση Ισότιµης πρόσβασης όλων των πολιτών στις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών (Ευρυζωνικότητα
νοικοκυριώννοικοκυριών-Η/Υ σε πολίτεςπολίτες- Προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ)
ΑΜΕΑ)

Περιορισµένες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
∆ιαθέσιµες στους πολίτες

2.4

Αύξηση του αριθµού των ψηφιακά διαθέσιµων ∆ηµόσιων
υπηρεσιών µε εξασφάλιση της αδιάλειπτης υψηλής
ποιότητας και αφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του
δηµόσιου τοµέα προς τους πολίτες (µηχανισµός
αυθεντικοποίησης)
αυθεντικοποίησης)

Ανάπτυξη
ψηφιακών
υπηρεσιών
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
για τον πολίτη

Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας στις
συναλλαγές µεταξύ ∆ηµοσίου τοµέα και πολιτών

Βελτίωση στην
στην Ποιότητα
Ποιότητα Ζωής
Ζωής
Βελτίωση

Βελτίωση της
Καθηµερινής
Ζωής µέσω
ΤΠΕ
Ισότιµη
Συµµετοχή
Των πολιτών
Στην
Ψηφιακή
Ελλάδα

Εξασφάλιση των όρων εµπιστοσύνης και ασφάλειας κατά
τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Συνάφεια µε τις Αντίστοιχες Παρεµβάσεις στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης

Όπως τονίστηκε στην ενότητα 2.2, η στρατηγική του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
εξειδικεύεται σε Περιφερειακό επίπεδο, συνδυάζεται δε µε τη στρατηγική των
αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των περιφερειών που
αυτά καλύπτουν. Η ικανοποίηση της συνάφειας των στρατηγικών και των παρεµβάσεων
που τις εξειδικεύουν έχει προβλεφθεί στα ακόλουθα επίπεδα:


Σε επίπεδο προγραµµατικού σχεδιασµού, µέσω συνεργασίας των αντίστοιχων
ΟΣΠ και συντονισµού µε τις Περιφερειακές πολιτικές. Στο επίπεδο αυτό,
διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων εθνικού µε εκείνες του
Περιφερειακού / τοπικού χαρακτήρα,



Σε

επίπεδο

προγραµµατικής

υλοποίησης,

µέσω

των

προβλεπόµενων

στρατηγικών οργάνων του ΕΣΠΑ, ήτοι α. της ∆ιυπουργικής Επιτροπής (∆ΕΠ,
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άρθρο 20 του Ν. 3483/2006) και, β. της Ετήσιας ∆ιάσκεψης των Προέδρων
Επιτροπών Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ)28, και


Σε επίπεδο εξειδίκευσης και διαχείρισης των παρεµβάσεων, µέσω του νέου
«Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου» (Σ∆Ε), το οποίο θα καλύπτει θεσµικά το
ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, δυνάµει του άρθρου 59 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης από την Αρχή Συντονισµού
(ΕΥΑΣ) της διαχείρισης συγκεκριµένων δράσεων εθνικής εµβέλειας στις ∆Α των
Τοµεακών ΕΠ του ΕΣΠΑ.

2.5

Τεκµηρίωση Επιλογής Προτεινόµενης Στρατηγικής & Προτεραιοτήτων

2.5.1

Συνάφεια της Στρατηγικής του ΕΠ µε Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Ακολούθως, αναλύεται η συνάφεια της στρατηγικής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές όπως:


Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013,



Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων,



Την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010,



Τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή, και



Τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές.

Αναλυτικότερα, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2.1, η στρατηγική του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» παρουσιάζει άµεση συνέργεια µε τις θεµατικές προτεραιότητες
«Επένδυση στον Παραγωγικό Τοµέα της Οικονοµίας» και «Κοινωνία της Γνώσης και
Καινοτοµία» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Ειδικότερα, οι Ειδικοί Στόχοι «Παροχή Ψηφιακών
Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις και Βελτίωση Παραγωγικότητας στο ∆ηµόσιο τοµέα µε
Χρήση ΤΠΕ» και «Ενίσχυση της Συµβολής του Κλάδου ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονοµία»
εκτιµάται ότι θα έχουν άµεση συµβολή στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ για
«Αύξηση

των

Παραγωγικών

Επενδύσεων

και

των

Εισροών

Ξένων

Άµεσων

Επενδύσεων» και «Ανάπτυξη Βιώσιµης Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας». Σχετικά µε τη
Θεµατική Προτεραιότητα «Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµία» εκτιµάται ότι όλοι οι
28

ΕΣΠΑ 2007-2013, Κεφ. 8 ∆ιατάξεις Εφαρµογή, ΥΠΟΙΟ, Οκτώβριος 2006.Στην Ε∆ΙΠ, συµµετέχουν επίσης
οι αντιπροσωπείες Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων και ΜΚΟ. Η Ε∆ΙΠ παρακολουθεί την εφαρµογή
των ΕΠ συνολικά αλλά και σε σχέση µε τη θεµατική, περιφερειακή και χωρική προσέγγιση του ΕΣΠΑ
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Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» είναι συναφείς. Παράλληλα, συνέργεια των
Ειδικών Στόχων του Ε.Π. επιδεικνύεται και στους Γενικούς Στόχους «Ενίσχυση της
Προσαρµοστικότητας των Εργαζοµένων και των Επιχειρήσεων», ιδίως µέσω των
παρεµβάσεων προώθησης ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, καθώς και µε την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών.

Τέλος, µέσω των δράσεων του Ε.Π. που σχετίζονται µε την ανάπτυξη

ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναµένεται να υπάρχει συνέργια και µε τους
Γενικούς Στόχους «Βελτίωση της Ποιότητας των ∆ηµοσίων Πολιτικών και η
Αποτελεσµατική Εφαρµογή τους για τη ∆ιευκόλυνση της Επιχειρηµατικής ∆ράσης και
την Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών» και «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως
Ζωτικού Παράγοντα της Οικονοµικής Ανάπτυξης της Χώρας». Σχετικά µε τη ανάπτυξη
ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αναµένεται να υπάρξει συνέργεια µε το Ε.Π.
«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Σχετικά µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, η στρατηγική του Ε.Π. επιδεικνύει
συνέργεια µε τις τρεις από τις τέσσερις προτεραιότητες.

Ειδικότερα, ο Άξονας

Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. ο οποίος εστιάζεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας
παρουσιάζει ισχυρή συνέργεια µε όλες τις προτεραιότητες του ΕΜΠ πλην της πρώτης
προτεραιότητας, η οποία αναφέρεται στην αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας και στην εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµοσίων
οικονοµικών µε άµεση προτεραιότητα τον περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3%
µέχρι το τέλος του 2006 και περαιτέρω τον περιορισµό του τα επόµενα χρόνια. Στην
συγκεκριµένη προτεραιότητα συµβολή αναµένεται να έχουν οι παρεµβάσεις του Ε.Π.
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον
πολίτη.
Όλοι οι Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» παρουσιάζονται να έχουν άµεση
συµβολή στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής i2010, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 2.3. Στο πλαίσιο του άξονα 2 του Ε.Π. - ο οποίος σχετίζεται µε τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής - αναµένεται να αναπτυχθεί το απαραίτητο πλαίσιο στο
θέµα της Ασφάλειας, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην προτεραιότητα για την ανάπτυξη
ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Πληροφορίας, καθώς και επιµέρους παρεµβάσεις που
θα στοχεύουν στην παροχή ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών.
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Σχετικά µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή, η στρατηγική του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και ιδιαίτερα ο Άξονας 1 του Ε.Π., συµβάλει στην κατεύθυνση για
«Βελτίωση των Γνώσεων και της Καινοτοµίας µε Στόχο την Ανάπτυξη» ειδικότερα σε ότι
σχετίζεται µε τη διευκόλυνση της καινοτοµίας και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
και την προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους. Παράλληλα οι επιµέρους
Ειδικοί Στόχοι του Ε.Π. διαφαίνονται να συµβάλουν στην εκπλήρωση της κατεύθυνσης
για «Περισσότερες και Καλύτερες Θέσεις Εργασίας».
Τέλος, η στρατηγική του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα ο Άξονας
Προτεραιότητας 1, αναµένεται να έχει άµεση συµβολή στην πλειοψηφία

των

Ολοκληρωµένων

στις

Κατευθυντήριων

Γραµµών

2005

–

2008

και

ιδιαίτερα

Κατευθυντήριες Γραµµές που σχετίζονται µε έρευνα και ανάπτυξη, καινοτοµία, χρήση
τεχνολογιών, εµβάθυνση εσωτερικών αγορών, ανταγωνιστικότητα αγορών, ενθάρρυνση
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προώθηση επιχειρηµατικής νοοτροπίας και επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο.
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Πίνακας 2.1: Συνάφεια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013
Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

α/α

Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

ος

1

ος

2

1

Επένδυση στον
παραγωγικό
τοµέα της
οικονοµίας

ος

3

ος

4

ος

5

2

Κοινωνία της
γνώσης και
καινοτοµία

ος

6

ος

7

3

Απασχόληση και
Κοινωνική
Συνοχή

ος

8

ος

9

Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων
και των εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων
Ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικής
πρωτοβουλίας
Αύξηση της ζήτησης και η γενική
ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού
προϊόντος της χώρας και των
παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών σε
όλα τα επίπεδα.
Προβολή της χώρας στη διεθνή
κοινότητα και στις αγορές στόχου ως
γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ
και χώρος ανάπτυξης διεθνούς
επιχειρηµατικότητας.
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 βασικού
παράγοντα αναδιάρθρωσης της
ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην
οικονοµία της γνώσης.
Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των
τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των
εργαζόµενων και των επιχειρήσεων.
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση.

Προώθηση
χρήσης ΤΠΕ
σε
επιχειρήσεις

Παροχή
ψηφιακών
υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις &
βελτίωση
παραγωγικότητα
ς του ∆ηµοσίου
τοµέα µε χρήση
ΤΠΕ

Ενίσχυση
της
συµβολής
του κλάδου
των ΤΠΕ
στην
Ελληνική
Οικονοµία

Προώθηση
της
επιχειρηµατ
ικότητας σε
τοµείς που
αξιοποιούν
ΤΠΕ

(•)

•

•

(•)

•

•

(•)

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Ανάπτυξη
ψηφιακών
υπηρεσιών
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για
τον πολίτη

(•)

(•)

(•)

(•)

•

•

•

•

(•)

•

•

(•)
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Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

α/α

Θεµατική
Προτεραιότητα

Γενικός Στόχος

ος

10

ος

11

ος

12

4

Θεσµικό
Περιβάλλον

ος

13

ος

14

5

Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και
των
Περιφερειών, ως
τόπου
επενδύσεων,
εργασίας και
διαβίωσης.

ος

15

ος

16

ος

17

ος

18

Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης. (Στόχος είναι η
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης
όλων στην αγορά εργασίας και η
πρόληψη των φαινοµένων
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.)
∆ηµιουργία ενός αποδοτικού και
οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων
ισότητας των φύλων, µε την άµεση
σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη –
απασχόληση - κοινωνική συνοχή).
Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων
πολιτικών και η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης και την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών
Ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών
της χώρας.
Ενίσχυση της συµβολής του ενεργειακού
τοµέα στην ανταγωνιστικότητα, την
εξωστρέφεια και την αειφόρο ανάπτυξη
της χώρας

Προώθηση
χρήσης ΤΠΕ
σε
επιχειρήσεις

Παροχή
ψηφιακών
υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις &
βελτίωση
παραγωγικότητα
ς του ∆ηµοσίου
τοµέα µε χρήση
ΤΠΕ

Ενίσχυση
της
συµβολής
του κλάδου
των ΤΠΕ
στην
Ελληνική
Οικονοµία

Προώθηση
της
επιχειρηµατ
ικότητας σε
τοµείς που
αξιοποιούν
ΤΠΕ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Ανάπτυξη
ψηφιακών
υπηρεσιών
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για
τον πολίτη

(•)

(•)

(•)

•

Αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος
Άσκηση αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής πολιτικής
Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας.

•
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• : Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή – συνέργεια
(•) : Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή

Πίνακας 2.2: Συνάφεια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας και η εξασφάλιση της
µακροχρόνιας
βιωσιµότητας
των
δηµόσιων οικονοµικών, µε άµεση
προτεραιότητα τον περιορισµό του
ελλείµµατος κάτω από το 3% µέχρι το
τέλος του 2006 και περαιτέρω
περιορισµό του τα επόµενα χρόνια
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,
η
ενίσχυση
του
ανταγωνισµού, το άνοιγµα των αγορών,
η αύξηση της εξωστρέφειας και η
αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών
δραστηριοτήτων
µε
προοπτικές
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
Παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις &
Ενίσχυση της
συµβολής του
Προώθηση της
βελτίωση
κλάδου των ΤΠΕ
επιχειρηµατικότητας σε
παραγωγικότητας
Προώθηση
τοµείς που αξιοποιούν
του ∆ηµοσίου τοµέα
στην Ελληνική
χρήσης ΤΠΕ σε
Οικονοµία
ΤΠΕ
µε χρήση ΤΠΕ
επιχειρήσεις

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για τον
πολίτη

√

√

√

√

√

√

√

√
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ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αύξηση της απασχόλησης, η µείωση
της
ανεργίας,
καθώς
και
η
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των
συστηµάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης
µε
µια
σειρά
από
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν
παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού
αποκλεισµού

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
Παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις &
Ενίσχυση της
συµβολής του
Προώθηση της
βελτίωση
κλάδου των ΤΠΕ
επιχειρηµατικότητας σε
παραγωγικότητας
Προώθηση
τοµείς που αξιοποιούν
του ∆ηµοσίου τοµέα
στην Ελληνική
χρήσης ΤΠΕ σε
Οικονοµία
ΤΠΕ
µε χρήση ΤΠΕ
επιχειρήσεις

√

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για τον
πολίτη

√

√
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Πίνακας 2.3: Συνάφεια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013
Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ

Κοινωνική Ένταξη
Καινοτοµία & Ενιαίος ευρωπαϊκός
Βελτιωµένες ∆ηµόσιες
Επενδύσεις
χώρος της
Υπηρεσίες & Ποιότητα
στην Έρευνα
πληροφορίας
Ζωής

i2010

Προώθηση
χρήσης ΤΠΕ σε
επιχειρήσεις
Εξέλιξη της
ευρυζωνικότητας
Προωθηµένες
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
(∆ιαλειτουργικότητα,
πλούσιο
περιεχόµενο)
Ασφάλεια

Παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις &
βελτίωση
παραγωγικότητας
του ∆ηµοσίου τοµέα
µε χρήση ΤΠΕ

Ενίσχυση της
συµβολής του
κλάδου των ΤΠΕ
στην Ελληνική
Οικονοµία

√

√

√

√

√

Επενδύσεις στην
έρευνα ΤΠΕ
Υιοθέτηση ΤΠΕ από
επιχειρήσεις

Προώθηση της
επιχειρηµατικότη
τας σε τοµείς
που αξιοποιούν
ΤΠΕ

√

√

Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

Ισότιµη πρόσβαση
πολιτών σε ΤΠΕ
Καλύτερες &
αποτελεσµατικότερες
∆ηµόσιες Υπηρεσίες

Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Βελτίωση της
καθηµερινής
ζωής µέσω ΤΠΕ
– Ισότιµη
συµµετοχή των
Ανάπτυξη ψηφιακών
πολιτών στην
υπηρεσιών ∆ηµόσιας
Ψηφιακή
∆ιοίκησης για τον
Ελλάδα
πολίτη

√

√

√

√
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Πίνακας 2.4: Συνάφεια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013

Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη
συνοχή

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
Παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών προς
Ενίσχυση της
επιχειρήσεις &
συµβολής του
Προώθηση της
βελτίωση
επιχειρηµατικότητας σε
παραγωγικότητας
κλάδου των ΤΠΕ
Προώθηση
του ∆ηµοσίου τοµέα
στην Ελληνική
τοµείς που αξιοποιούν
χρήσης ΤΠΕ σε
Οικονοµία
ΤΠΕ
µε χρήση ΤΠΕ
επιχειρήσεις

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της
πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση
i. Eπέκταση και βελτίωση των µεταφορικών
υποδοµών
ii. Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην
Ανάπτυξη
iii. Aντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών
ενέργειας στην Ευρώπη
Βελτίωση των γνώσεων και της
καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη
i. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην
ΕΤΑ
ii. ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση
της επιχειρηµατικότητας

√

√

√

√

iii. Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών
για όλους

√

iv. Βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας
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Ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για τον πολίτη
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i. Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων
ανθρώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής
προστασίας

√

ii. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και αύξηση
της ευελιξίας της αγοράς εργασίας

√

√

iii. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης
και της ειδίκευσης

√

√

iv. ∆ιοικητικές ικανότητες (ενίσχυση των
δηµόσιων διοικήσεων και των υπηρεσιών τους
σε εθνικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο)
v. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων

√

√

√
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Πίνακας 2.5: Συνάφεια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 2005 - 2008
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2005-2008

1
2
3
4
5
6
7

Να εξασφαλισθεί η οικονοµική σταθερότητα µε στόχο τη βιώσιµη
οικονοµική µεγέθυνση
Να διασφαλισθεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως
προϋπόθεση της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης
Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, µε
προσανατολισµό την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση
Να εξασφαλισθεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στη
µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική µεγέθυνση
Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών και
διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης
Να καταβληθούν προσπάθειες για µια δυναµική και εύρυθµα
λειτουργούσα ΟΝΕ
Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της
έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να
δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος γνώσεων

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
Παροχή
ψηφιακών
Ενίσχυση της
υπηρεσιών προς
Προώθηση της
συµβολής του
επιχειρήσεις &
Προώθηση
επιχειρηµατικότητας σε
κλάδου των ΤΠΕ
βελτίωση
χρήσης ΤΠΕ σε
τοµείς που αξιοποιούν
στην Ελληνική
παραγωγικότητας
επιχειρήσεις
ΤΠΕ
Οικονοµία
του ∆ηµοσίου
τοµέα µε χρήση
ΤΠΕ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Ανάπτυξη
ψηφιακών
υπηρεσιών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
για τον πολίτη

√

√

√

8

Να διευκολυνθεί η καινοτοµία σε όλες της τις µορφές

√

9

Να διευκολυνθούν η διάδοση και η αποτελεσµατική χρήση των
τεχνολογιών των πληροφοριών και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία
της πληροφορίας χωρίς κανενός είδους αποκλεισµούς

√

√

√

√

√

√

1
0

Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής βάσης

1
1

Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας
και της οικονοµικής µεγέθυνσης

1
2

Να αναπτυχθεί και να εµβαθυνθεί η εσωτερική αγορά

1
3

Να διασφαλισθούν το άνοιγµα και η ανταγωνιστικότητα των
αγορών εντός και εκτός της Ευρώπης, να αντληθούν το οφέλη
της παγκοσµιοποίησης

√

√

√

√

√

√

√

√
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ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 - 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2005-2008

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Να καταστεί το περιβάλλον των επιχειρήσεων ανταγωνιστικότερο
και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία χάρη στη βελτίωση
της νοµοθεσίας
Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να
δηµιουργηθεί περιβάλλον ευνοϊκότερο για τις ΜΜΕ
Να επεκταθούν, να βελτιωθούν και να διασυνδεθούν οι
ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα διασυνοριακά
έργα προτεραιότητας
Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν
στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της
παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής
Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο
ζωής
Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας που ευνοούν την ένταξη, να
αυξηθεί η ελκυστικότητα της εργασίας, να καταστεί η εργασία
οικονοµικά ελκυστική για τους αιτούντες απασχόληση,
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων και των µη ενεργών
ατόµων

Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ
Παροχή
ψηφιακών
Ενίσχυση της
υπηρεσιών προς
Προώθηση της
συµβολής του
επιχειρήσεις &
Προώθηση
επιχειρηµατικότητας σε
κλάδου των ΤΠΕ
βελτίωση
χρήσης ΤΠΕ σε
τοµείς που αξιοποιούν
στην Ελληνική
παραγωγικότητας
επιχειρήσεις
ΤΠΕ
Οικονοµία
του ∆ηµοσίου
τοµέα µε χρήση
ΤΠΕ

√

√

√

√

√

√

√

√

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

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

Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε τη ασφάλεια της
απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς
εργασίας, λαµβανοµένου δεόντων υπόψη του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων
Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την απασχόληση εξέλιξη του
κόστους της εργασίας και των µηχανισµών καθορισµού των
µισθών
Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο
Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες

√
√
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Ανάπτυξη
ψηφιακών
υπηρεσιών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
για τον πολίτη
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2.5.2

Σύνοψη των Πορισµάτων της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης

Πλαίσιο συνεργασίας και διαδικασία σύνταξης της εκ των προτέρων (ex ante)
αξιολόγησης
Στόχος της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης είναι «..να βελτιστοποιήσει την
κατανοµή των δηµοσιονοµικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
και να βελτιώσει την ποιότητα προγραµµατισµού» (Άρθρο 46 παράγραφος 2 του νέου
Γενικού Κανονισµού).
Η εν λόγω συµβολή σε όλα τα στάδια κατάρτισης του Προγράµµατος διασφαλίζει την
απαιτούµενη τεκµηρίωση και τη διατύπωση αιτιολογηµένων προτάσεων στα κρίσιµα
αξιολογικά ερωτήµατα, τα οποία αφορούν:


στην καταλληλότητα της στρατηγικής του Προγράµµατος για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων και την ικανοποίηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι
ΤΠΕ ως διακριτός τοµέας κοινωνικοοικονοµικής δραστηριότητας της οικονοµίας,



στην επαρκώς καθορισµένη και µε σαφείς στόχους και προτεραιότητες
διατυπωθείσα στρατηγική, µε παράλληλη τεκµηρίωση του βαθµού επίτευξης των
στόχων, σύµφωνα µε την κατανοµή των πόρων στις επιλεγείσες προτεραιότητες,



στη συνάφεια της στρατηγικής µε τις πολιτικές σε περιφερειακό, εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο,



στη συνάφεια της στρατηγικής του Προγράµµατος στις ευρωπαϊκές πολιτικές, µε
έµφαση στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας,



στην καταλληλότητα των δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
υλοποίησης καθώς και της συνάφειας τους µε τους στόχους του Προγράµµατος,



στις επιπτώσεις της προτεινόµενης στρατηγικής σε ποσοτικοποιηµένους όρους,



στην καταλληλότητα των συστηµάτων εφαρµογής για την επίτευξη των στόχων
του Προγράµµατος.

Με τη διαδικασία εκπόνησης της εκ
Αξιολόγησης

(Σ.Α.),

ακολουθώντας,

των προτέρων Αξιολόγησης ο Σύµβουλος
αφενός

τις

κατευθύνσεις

του

Υπουργείου
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Οικονοµίας και Οικονοµικών που ενσωµατώνονται στις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες29
και, αφετέρου, υιοθετώντας ως βασική µεθοδολογία το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο
το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής30 όσο και ο Γενικός
Κανονισµός των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, διατύπωσε σταδιακά τις προτάσεις του επί της
σειράς των εκδόσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», συµµετέχοντας ουσιαστικά στο
σχεδιασµό και συµβάλλοντας κατά τα προβλεπόµενα στη διασφάλιση της πληρότητας
του Προγράµµατος.
Οι προτάσεις του Σ.Α. συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της ΟΣΠ και αποτέλεσαν βασική
εισροή στις βελτιωµένες εκδόσεις του Επιχειρησιακού, αφορούσαν δε κυρίως σε:


επισηµάνσεις και σενάρια για τη συµπλήρωση πιθανών κενών και αδυναµιών,
τεχνικού και ουσιαστικού χαρακτήρα (π.χ. υιοθέτηση δοµής Προγράµµατος µε
βάση κατευθύνσεις ΥΠΟΙΟ και πλαίσιο ∆ιαρθρωτικών Κανονισµών και κειµένων
εργασίας, ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης στη λογική του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος, περιφερειακή προσέγγιση κοινωνικοοικονοµικής
κατάστασης / στόχων / προτεραιοτήτων κ.λπ.).



προτάσεις για την διασφάλιση της πληρότητας και της εσωτερικής και εξωτερικής
συνέπειας της στρατηγικής του Προγράµµατος (π.χ. διατύπωση συνεκτικών και
ιεραρχηµένων προβληµάτων και αναγκών, συσχέτιση µε SWOT και,

αυτών,

τόσο µε τη στρατηγική / µείγµα πολιτικής και τους γενικούς / ειδικούς στόχους του
Προγράµµατος, όσο και µε τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις
κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις.


διερεύνηση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης σε σχέση µε την κατανοµή των
διαθέσιµων οικονοµικών πόρων



εκτίµηση του βαθµού πιθανής επικινδυνότητας που αναδύεται κατά την
υλοποίηση της στρατηγικής/ προτεραιοτήτων

29

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (EX ANTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013, ΥΠΟΙΟ, Αθήνα 6 Ιουνίου 2006 Α.Π.: 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813
η
3 εγκύκλιος για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ΥΠΟΙΟ,
Ιούνιος 2006
1η Τεχνική Οδηγία ∆οµή, περιεχόµενο και µεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013,
ΥΠΟΙΟ, Ιούλιος 2006
η
4 εγκύκλιος για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013, ΥΠΟΙΟ,
Νοέµβριος 2006
Της από 6/12/2006 επιστολής του ΥΠΟΙΟ ΑΠ:4196 µε θέµα: «∆ιευκρινίσεις για την υποβολή των εκ των προτέρων
αξιολογήσεων µαζί µε το κείµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007- 2013

30

The new Programming Period,2007-2013: Methodological Working Paper «Draft Working Paper on Ex Ante
Evaluation»)
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υιοθέτηση σεναρίων δεικτών, οι οποίοι προέκυψαν µέσω αναλυτικής έρευνας και
επιβεβαιώθηκαν µε κριτήρια τη συνέχεια και συνέπεια των δεδοµένων (ποιότητα
της αξιολόγησης).

Η διεργασία αυτή συνέβαλε στη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού, καθιστώντας την ExAnte χρήσιµο και πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση του Προγράµµατος, πέρα από το
ρόλο της ως µέσου αποτίµησης, προσδίδοντας καθαρά επιχειρησιακό χαρακτήρα και
συγκεκριµένη προστιθέµενη αξία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνδροµής του Σ.Α. στο σχεδιασµό του Προγράµµατος, τα
στελέχη της Οµάδας του Σ.Α. συµµετείχαν στις συνεδριάσεις της ΟΣΠ, ενώ
πραγµατοποιήθηκαν συστηµατικές συναντήσεις µε την ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ και µε τον
Σύµβουλο Σχεδιασµού, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι επισηµάνσεις και προτάσεις του
Αξιολογητή και τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραµµές συµπλήρωσης του σχεδιασµού. Σε
όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού του Προγράµµατος οι παρατηρήσεις του Σ.Α.
προωθούνταν εγγράφως και συνοδευόµενες µε το κατάλληλο υλικό τεκµηρίωσης. Με
συµφωνία της ΟΣΠ, σηµαντικό µέρος αυτών ενσωµατώθηκε στα Παραρτήµατα της
τελικής έκδοσης του ΕΠ. Τέλος, ο Σ.Α. συµµετείχε στις συναντήσεις της ΟΣΠ µε
εκπροσώπους των ΟΣΠ των ΠΕΠ και της ΕΥΣΣΑΑΠ (ΥΠΟΙΟ).
Η ΟΣΠ λειτούργησε ως «στρατηγικός εταίρος» του Προγράµµατος, συµβάλλοντας στην
ποιότητα του έργου της αξιολόγησης31 (quality of evaluation). H ποιότητα ως ικανή και
αναγκαία συνθήκη του έργου της αξιολόγησης υιοθετήθηκε από τον Σ.Α.:


µε βασική

λειτουργία την επιβεβαίωση / τεκµηρίωση των προτάσεων

(accountability of evaluation),


µε την κατάλληλη προετοιµασία και πληροφόρηση της ΟΣΠ, ως στρατηγικού
εταίρου (strategic stakeholder), ώστε να λαµβάνει ορθές και τεκµηριωµένες
αποφάσεις



µε συνεκτίµηση της ανοιχτής κοινωνικής διαβούλευσης που προηγήθηκε32
(συµπεριλαµβανοµένης της εποικοδοµητικής συνεργασίας µε την ΕΥ∆ του ΕΠ
ΚτΠ, τον Σύµβουλο Σχεδιασµού του Προγράµµατος και, βεβαίως το ΥΠΟΙΟ).

31
32

«Preparing an evaluation with quality as a priority», C3E, Building on MEANS, Σεµινάριο, Μάϊος 2000, Βρυξέλλες.
An Overview of conceivable stakeholders in public interventions, Guba & Lincoln, 1989, San Frasncisco
79

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Επιτελική Σύνοψη
Τα γενικά συµπεράσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» καλείται να
αντιµετωπίσει µε βιώσιµο τρόπο τις µέσο- και µακρο-πρόθεσµες ανάγκες,
αρχικά σε επίπεδο χώρας και ειδικότερα στο επίπεδο των Περιφερειών Αµιγούς
Στόχου Σύγκλισης.
2. Οι ανάγκες αυτές αφορούν στη διείσδυση των ΤΠΕ µε έµφαση στην ποιότητα
ζωής και στον τοµέα των ΤΠΕ, όσον αφορά στην διεύρυνση της χρήσης των
ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και στην επέκταση της παραγωγικής τους βάσης. Η
διεύρυνση της χρήσης των ΤΠΕ επεκτείνεται και στην αξιοποίηση του
δυναµικού και της εµπειρίας που έχει συσσωρευτεί µέσω ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του κλάδου.
3. Η στρατηγική του Προγράµµατος κρίνεται ξεκάθαρη και στοχευµένη, εδράζεται
δε σε δύο βασικούς πυλώνες:


τη βελτίωση της ποιότητα ζωής µε τη χρήση ΤΠΕ και,



τη

βελτίωση

της

παραγωγικότητας

και

τη

διεύρυνση

της

επιχειρηµατικότητας µε τη χρήση ΤΠΕ
4. Οι

πυλώνες

αυτοί

εξειδικεύονται

επαρκώς

σε

ειδικούς

στόχους

και

προτεραιότητες, ενσωµατώνοντας την απαιτούµενη περιφερειακή τεκµηρίωση.
Οι στρατηγικές και επιχειρησιακές επιλογές του Προγράµµατος τεκµηριώνονται
µέσω

της

«κρίσιµης

διαδροµής»

καταγραφής

των

αναπτυξιακών

προβληµάτων, αναγκών της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς
και των ευκαιριών / πλεονεκτηµάτων / προοπτικών της SWOT ανάλυσης.
5. Η «συνοχή» της Στρατηγικής του Προγράµµατος αποδεικνύεται ανελαστική
έναντι εξωγενών κινδύνων, λόγω :
•

της καθαρότητας αποτύπωσης-περιεχοµένου,

•

των δεδοµένων άµεσων και έµµεσων επιτευγµάτων του ΕΠ ΚτΠ,

•

καθώς και της εµπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει συγκεντρωθεί
(αξιοποίηση επιτευγµάτων, δοµών, εµπειρίας κ.λπ..

6. Η υλοποίηση της στρατηγικής προϋποθέτει διασφάλιση ωρίµανσης και
ενεργοποίησης των Πράξεων, πληρότητα εξειδίκευσης και
συµπληρωµατικές

παρεµβάσεις

άλλων

Επιχειρησιακών

συντονισµό µε
Προγραµµάτων,
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ζητήµατα τα οποία αντιµετωπίζονται επιτυχώς στο επίπεδο των Συστηµάτων
∆ιαχείρισης και Ελέγχου.
7. Ικανοποιούνται οι στρατηγικές κατευθύνσεις της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής,
της ευρωπαϊκής στρατηγικής i2010, καθώς και οι Προτεραιότητες των
Ευρωπαϊκών Πολιτικών, όσον αφορά στη Συνοχή και στη ΣτΛ (οι κοινοτικοί
πόροι που διατίθενται ικανοποιούν κατά 98,2% τη ΣτΛ)
8. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αναγνωρίζεται η ανάγκη για θετικές δράσεις
υπέρ

των

γυναικών

και

υιοθετείται

η

«αρχή

της

µη

διάκρισης»

(συµπεριλαµβανοµένων των ΑµΕΑ).
9. Προσδιορίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο επτά (7) δεικτών εκροών -ως απόρροια
της στοχευµένης

στρατηγικής- και πέντε (5) δεικτών αποτελεσµάτων. Οι

προτεινόµενοι δείκτες εκτιµάται ότι απεικονίζουν µε σαφήνεια τους τιθέµενους
στόχους και αποτελούν αντικειµενική βάση

για την παρακολούθηση και

αξιολόγηση της υλοποίησης του Προγράµµατος. Λήφθηκε µέριµνα οι δείκτες
αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες παρεµβάσεις στις περιφέρειες
µεταβατικής στήριξης.

10. Συνακόλουθα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων διακρίνονται
από απλότητα µέτρησης και είναι χρηστικά σε κάθε φάση υλοποίησης του
Προγράµµατος.
11. Οι «νέοι» µηχανισµοί της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (Συστήµατα
Επιτελικής Εποπτείας και Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου) δηµιουργούν
ένα πλήρες και ταυτόχρονα σαφές πλαίσιο εφαρµογής, παρακολούθησης,
αξιολόγησης και οικονοµικής διαχείρισης, ενώ αναδεικνύουν την σηµασία της
εταιρικής σχέσης στον προγραµµατισµό και σχεδιασµό του Προγράµµατος.
12. Προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράµµατος προωθητικές πολιτικές (driving
forces) για την ανάπτυξη των ΤΠΕ και, δι’αυτών, επιτυγχάνονται η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονοµίας, η αύξηση της
απασχόλησης, αύξηση του ΑΕΠ κ.λπ.
13. Το Πρόγραµµα ικανοποιεί επαρκώς τη

χωρική διάσταση στη δοµή του,

αναλύοντας τις προοπτικές των Περιφερειών και εξειδικεύοντας τις σχετικές
παρεµβάσεις στους Αξονες Προτεραιότητας.
14. Αναδεικνύεται η επιχειρησιακή προστιθέµενη αξία µέσω των προβλέψεων που
εισάγουν οι ∆ιατάξεις Εφαρµογής: α) για τη Συγκρότηση των Συστηµάτων
Εποπτείας και Ελέγχου µε στόχο το Συντονισµό του Εθνικού µε τον Κοινοτικό
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Σχεδιασµό, β) για την συνολική αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και των
διαχειριστικών συστηµάτων, αλλά και την απλοποίηση του εθνικού θεσµικού
πλαισίου και γ) µε την πρόβλεψη για την αξιοποίηση νέων «χρηµατοδοτικών
εργαλείων και τεχνικών», αλλά και την ενσωµάτωση της εταιρικής σχέσης σε
αυτά.
15. Προάγεται η ποιότητα της διακυβέρνησης, µέσω της αξιοποίησης της εταιρικής
σχέσης που αναπτύχθηκε τόσο στο πλαίσιο της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής,
(µε την ευρεία συµµετοχή των τοπικών αρχών, των οικονοµικών και
κοινωνικών εταίρων), όσο και στις φάσεις σχεδιασµού του Προγράµµατος.
16. Επιτυγχάνεται σηµαντική οικονοµική προστιθέµενη αξία -από την άποψη της
προσθετικότητας και της αύξησης της αποδοτικότητας κεφαλαίου (µόχλευση)- η
οποία –σύµφωνα µε την µεθοδολογία του ΕΣΠΑ- εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλές
επιδόσεις (συνεκτιµωµένων των δαπανών για τις τηλεπικοινωνίες).
17. Η ενσωµάτωση και διάχυση της ΚΠΑ προωθείται τέλος αποτελεσµατικά µέσω
της καλλιέργειας της «µάθησης»

και προαγωγής της καινοτοµίας σε

συνδυασµό µε τη διάδοση νέων τεχνολογιών µε στόχο την παραγωγή
οικονοµικού και κοινωνικού οφέλους «αξίας».
Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών
αναγκών
Η ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου όπως αυτή
περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ακολουθεί την εξής
δοµή :


Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, σε τρία επίπεδα:
o

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των επιλέξιµων Περιφερειών (σε συνδυασµό
µε την αντίστοιχη κατάσταση στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης),

o

ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου παρατίθενται στοιχεία για το
διεθνές περιβάλλον των ΤΠΕ µε χρήση επιλεγµένων

διαρθρωτικών και

άλλων δεικτών ΤΠΕ.
o

Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, όπου παρουσιάζεται αποτίµηση της
κατάστασης της χώρας όσον αφορά στις ΤΠΕ, καθώς και η µεσοπρόθεσµη
εκτίµηση της εξέλιξης των ΤΠΕ στην Ελλάδα.



Αποτύπωση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών, µε έµφαση:
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o

στην εθνική ψηφιακή στρατηγική, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013,

o


στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010,

Ανάλυση SWOT, προκειµένου να αποτυπωθεί η των ευκαιριών και των απειλών
που συνδέονται µε το εξωτερικό περιβάλλον του τοµέα, σε συνδυασµό µε τα
εσωτερικά ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες των ΤΠΕ να ανταποκριθεί στα κενά
που διαπιστώνονται.



Συστηµατοποίηση προβληµάτων και σαφώς διατυπωµένων αναγκών, που
απορρέουν τεκµηριωµένα από την προηγούµενη ανάλυση.

Η συµβολή του Σ.Α. εστιάζεται στην πληρότητα ανάλυσης και συµπερασµάτων και στην
ενσωµάτωση

της αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Γεν. Καν. Άρθρο 37) και οι

λοιπές απαιτήσεις των Κανονισµών, µεταξύ των οποίων η περιφερειακή ειδίκευση, η
παρακολούθηση και η χρηµατοδότηση (Γεν. Καν. Άρθρο 35, Εφαρµοστικός, άρθρο 11
και παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ & XVIII). Ειδικότερα, ο Σ.Α. προχώρησε σε συγκεκριµένες
επισηµάνσεις που αφορούσαν :


Στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα µε γνώµονα τους στόχους της
Ε.Ε. (EU objectives driven analysis) και περιγραφή της κατάστασης σε σχέση µε
τους στόχους αυτούς. Αυτό προϋποθέτει την περιγραφή και ανάλυση της
υφιστάµενης κατάστασης µε βάση τους στόχους της Λισσαβόνας, του Γκέτεµποργκ
και ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων σε εθνικό/ περιφερειακό /τοµεακό επίπεδο σε σχέση
µε αυτές τις προτεραιότητες



Στην αποτύπωση του γενικού «αναπτυξιακού περιβάλλοντος» των περιοχών
παρέµβασης (συγκριτική ανάλυση των 8 επιλέξιµων περιφερειών σε σχέση µε τις 13,
άρα και έµµεση εξαγωγή συµπερασµάτων για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής
στήριξης), µε τη χρήση «γενικών» διαρθρωτικών δεικτών (π.χ. ΑΕΠ συνολικά, κατά
κεφαλή, κατά περιφέρεια, τοµεακή σύνθεση κ.λ.π., Ακαθ. Προστ. Αξία Παραγωγής,
παραγωγικότητα της εργασίας, απασχόληση, µορφωτικό επίπεδο κ.λπ.), για τους
οποίους ο ΣΑ παρείχε κατάλληλα δεδοµένα.



Στη διαχρονική αποτύπωση των στοιχείων για τους χρησιµοποιούµενους ειδικούς
διαρθρωτικούς δείκτες. Οι ΤΠΕ αναλύθηκαν σε βάθος µε εξέταση (benchmarking)
δεδοµένων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.



Στο εξωτερικό περιβάλλον, όπου παρουσιάζεται το περιεχόµενο των σχετικών
Ευρωπαϊκών Πολιτικών όπως π.χ. η στρατηγική i2010, οι κατευθύνσεις για τη
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Συνοχή 2007-2013

και η Στρατηγική της Λισσαβόνας, ενώ

διερευνήθηκαν οι

τοµεακές πολιτικές της χώρας ως προς την απασχόληση (κοινωνική διάσταση της
ΚτΠ), τη Νέα Γεωργική Πολιτική (πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου), την
εκπαίδευση και την έρευνα και την καινοτοµία (κοινωνία της γνώσης).
Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης σε περιφερειακή κλίµακα (όπου ήταν
εφικτό λόγω διαθεσιµότητας των στοιχείων), προσέδωσε στο Πρόγραµµα την κατάλληλη
τεκµηρίωση για την εστίαση των παρεµβάσεων, τόσο στις επιλέξιµες περιφέρειες, όσο
και στις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, ικανοποιώντας την αρχή της συνέργιας των
παρεµβάσεων µεταξύ εθνικών και τοµεακών πολιτικών.
Τέλος, προτάθηκε από τον Σ.Α. οι προσδιορισθείσες ανάγκες να ιεραρχηθούν µε
συσχέτιση της τεκµηρίωσης µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και
αντιστοίχιση µε τους διαθέσιµους πόρους, ώστε να αιτιολογηθεί η χρηµατοδοτική
κατανοµή του Προγράµµατος κατά Άξονα Προτεραιότητας και η ενδεικτική κατανοµή
κατά κωδικό παρέµβασης ενδιαφέροντος Λισσαβόνας (earmarking). Η αναλυτική αυτή
προσέγγιση αποτυπώνεται συνοπτικά στο Πρόγραµµα στα σχήµατα 2.2 και 2.3 κατά
Γενικό Στόχο / Άξονα Προτεραιότητας.
Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συνέπειας / καταλληλότητας

της στρατηγικής,

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα της επιλεγείσας στρατηγικής του Προγράµµατος σε
σχέση µε τις ανάγκες που διατυπώθηκαν στη φάση της διαγνωστικής προσέγγισης. Η
επιβεβαίωση αυτή τεκµηριώνεται µέσω της επαρκούς διαδροµής αποτίµησης-αναγκώνπροβληµάτων-γενικών στόχων.
Από την ανάλυση αυτής της ενότητας, τεκµηριώνεται η σε υψηλό βαθµό εσωτερική και
εξωτερική συνοχή του Προγράµµατος. Οι επιµέρους προτεραιότητες δεν συγκρούονται,
ενώ εµφανίζουν συµπληρωµατικότητα και ουσιαστικές συνέργιες. Ειδικότερα, µέσω των
πινάκων συνάφειας που προετοίµασε ο Σ.Α. και περιέχονται στην Ενότητα 2.5.1 του
παρόντος επιβεβαιώνονται:


η συνέπεια των παρεµβάσεων που περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο
µε τις διατυπωµένες ανάγκες και ως προς τα ευρήµατα της SWOT

84

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»



η οριζόντια και κάθετη εµβέλεια των αναγκών που προσδιορίζονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του.

Εξετάσθηκε η καταλληλότητα του µείγµατος πολιτικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από :


Τη επικέντρωση των στόχων και παρεµβάσεων σε δύο Άξονες Προτεραιότητας
µε κριτήριο, όπως διαφαίνεται από τους Ειδικούς Στόχους των Αξόνων, την
παρέµβαση σε 2 κρίσιµους τοµείς: Επιχειρηµατικότητα/Παραγωγικότητα και
Ποιότητα Ζωής, µε τη χρήση ΤΠΕ. Η

συγκέντρωση αυτή αναδεικνύει µεν το

πλεονέκτηµα της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας πόρων και µέσων, αλλά
προϋποθέτει την εξειδίκευση των Πράξεων που υλοποιούν τις παρεµβάσεις.


Την επιλογή ενσωµάτωσης παρεµβάσεων οριζόντιου χαρακτήρα σε επίπεδο
µεµονωµένου Άξονα όπως π.χ. η δηµιουργία ευρυζωνικών Υποδοµών (ενδεικτική
παρέµβαση Άξονα 1 / Ειδικού Στόχου 1.1) και µέτρα εξασφάλισης ασφαλούς
πρόσβασης (ενδεικτική παρέµβαση Άξονα 2 / Ειδικού Στόχου 2.1), η οποία
κρίνεται ότι δεν δηµιουργεί προβλήµατα.

Εφαρµόστηκε «ανάλυση ευαισθησίας» για την εκτίµηση των πιθανών κινδύνων, τόσο
στο επίπεδο της συνέπειας στρατηγικής και επιλεγµένων µέσων του Προγράµµατος, όσο
και στο πλαίσιο των διατάξεων εφαρµογής (σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του επόµενου
µεθοδολογικού επιπέδου). Ειδικότερα:


∆εν διαπιστώνονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την υλοποίηση των στρατηγικών και
των προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί, δεδοµένης της σαφούς σχέσης
επιλογών και παρεµβάσεων. Eστίες κινδύνων πιθανά να αναδειχθούν από τον
χρόνο και την πληρότητα της εξειδίκευσης.



Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε
τη χρήση ΤΠΕ περιλαµβάνονται παρεµβάσεις διεύρυνσης και εµβάθυνσης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την εξάλειψη κινδύνων, θα πρέπει να
προβλεφθούν αφενός η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων
(systems interoperability), ιδιαίτερα εκεί που εµπλέκονται περισσότερες ∆ηµόσιες
Αρχές και Υπηρεσίες και, αφετέρου, οι συνέργιες µε το ΕΠ Β∆Ι∆∆, προκειµένου
να καταρτίζονται στοχευµένα και έγκαιρα τα στελέχη της διοίκησης που θα
αποτελέσουν τους χρήστες των νέων συστηµάτων και υπηρεσιών.
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Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής µε τις Εθνικές πολιτικές και τις
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Η συνεκτικότητα της στρατηγικής του Προγράµµατος αποτιµάται :
1. µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
2. την i2010
3. τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη συνοχή
4. την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013
5. το ΕΣΠΑ 2007-2013
6.

Τοµεακές Πολιτικές οι οποίες εκτιµάται ότι έχουν άµεση συνάφεια (Αγροτική
Ανάπτυξη και Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης),

Από τις σχετικές συσχετίσεις παρατηρούνται :


Μεγαλύτερη συµβολή µέσω των Ειδικών Στόχων του Άξονα 1 στη επίτευξη της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας.



Οι Ειδικοί Στόχοι του Άξονα 1 συµβάλλουν σε περισσότερα σηµεία στην επίτευξη
του ΕΠΜ.



Στην µήτρα διερεύνησης της συνάφειας της στρατηγικής του Προγράµµατος µε το
i2010, επιχειρείται µια ποιοτική προσέγγιση, διατηρώντας τη συσχέτιση στο
επίπεδο των ειδικών στόχων. Από την εξέταση µήτρας συνάφειας του ΕΠ Ψηφιακή
Σύγκλιση 2007-2013 (ΕΠ ΨΣ) µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010, προκύπτει ότι:
o

Οι δράσεις της i2010 που αφορούν σε «Επενδύσεις στην έρευνα ΤΠΕ» δεν
περιέχονται στο ΕΠ ΨΣ και καλύπτονται από τον Αξονα 1 του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ).

o

Οι παρεµβάσεις της i2010 που αφορούν στην ευρυζωνικότητα και
εντάσσονται

στην

προτεραιότητα:

«Ενιαίος

Ευρωπαϊκός

Χώρος

Πληροφορίας|, περιέχονται στον Άξονα 1 του Προγράµµατος (Ειδικός Στόχος
1.1)
o

Οι δράσεις της i2010 που αφορούν στην «ασφάλεια» εξυπηρετούνται από το
ΕΠ ΨΣ (Άξονας 2, Ειδικός Στόχοι 2.1 & 2.2)



Εξυπηρετείται σε ικανοποιητικό βαθµό η επίτευξη των στόχων της Κοινότητας για
την Συνοχή και ειδικότερα, όσον αφορά στη :
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o

Στρατηγική Κατεύθυνση της «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε
στόχο την ανάπτυξη» από όλους του Ειδικούς Στόχους του Άξονα 1 και τον
Ειδικό Στόχο 2.1 του Άξονα 2.

o

Στρατηγική Κατεύθυνση «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» µε
έµµεσο τρόπο από τις παρεµβάσεις όλων των Ειδικών Στόχων του Άξονα 1
και πιο άµεσα από τις παρεµβάσεις όλων των Ειδικών Στόχων του Άξονα 2.



Ο σχεδιασµός του Προγράµµατος βασίστηκε και καλύπτει απόλυτα -σε επίπεδο
ειδικών στόχων- τη στοχοθεσία της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 – 2013.



Οι στόχοι του Προγράµµατος είναι ευθυγραµµισµένοι µε τους στόχους του ΕΣΠΑ
(αλληλεπίδραση άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων).



Η συνάφεια µε το ΕΠ Β∆Ι∆∆ εστιάζεται, στο 2ο Άξονα του ΕΠ Β∆Ι∆∆,
ενεργοποιείται δε από Παρεµβάσεις των Ειδικών Στόχων και των δύο Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράµµατος της «Ψηφιακής Σύγκλισης».



Η συµπληρωµατικότητα του ΕΣΣΑΑ µε το ΕΤΠΑ µέσω του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση» εστιάζεται στον Άξονα ΙΙI του ΕΣΣΑΑ. Περιλαµβάνονται δράσεις σχετικές
µε την εισαγωγή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πρόσβασης στο internet, σχέδια
τηλε-εργασίας και προώθηση πρωτοβουλιών σε επίπεδο κοινοτήτων που
συνδυάζουν την εισαγωγή εξοπλισµού πληροφορικής, δικτύων και ανάπτυξη
ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της εφαρµογής υπηρεσιών για την αγροτική
οικονοµία

και

τον

αγροτικό

πληθυσµό.

Οι

παραπάνω

δράσεις

είναι

συµπληρωµατικές µε αυτές του Άξονα 2 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και ειδικότερα
του Ειδικού Στόχου 2.1
Αξιολόγηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων
Σε επίπεδο του οργανωτικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, ήτοι στην εξέταση της
σχέσης παρεµβάσεων, πόρων µέσων και δεικτών, τα αναφερόµενα στο κείµενο της exante συνοψίζονται :


στην αναζήτηση από τον Σ.Α. δεικτών και στόχων στο πλαίσιο Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τις ΤΠΕ (Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, i2010) και,
στην επιλογή δέσµης καταλληλότερων δεικτών εκροών και αποτελέσµατος από ένα
ευρύτερο δείγµα, µέσω:
o

ελέγχου αντιστοιχίας δεικτών και παρεµβάσεων,
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o

µεγιστοποίησης

της

ορθολογικής

απεικόνισης

των

παρεµβάσεων

του

Προγράµµατος.


Προκρίθηκε εντέλει ένα «σύστηµα» 12 δεικτών (7 εκροών και 5 αποτελέσµατος), το
οποίο στη συνέχεια συµφωνήθηκε και µε το ΥΠΟΙΟ. Από αυτούς, οι 6 είναι δείκτες
ΕΣΠΑ.



Η αρχή της «αναλογικότητας» εκφράζεται από την αποτίµηση του 77,05% του
προϋπολογισµού του Προγράµµατος µέσω των δεικτών εκροών.

Οι δείκτες του Προγράµµατος, η πηγή και η µεθοδολογία εκτίµησής και µέτρησής τους
απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Α.Π.

1

1

∆ΕΙΚΤΗΣ

Χρηµατοδοτούµενες
επιχειρήσεις για
ενσωµάτωση ΤΠΕ
στην καθηµερινή τους
λειτουργία

Βασικές Υπηρεσίες
του ∆ηµοσίου για
Επιχειρήσεις που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

1

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

1

Χρηµατοδοτούµενοι
κόµβοι παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις

ΤΥΠΟΣ

Εκροών

Εκροών

Εκροών

Εκροών

ΠΗΓΗ

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

ΣΤΟΧΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΕΙΚΤΗ

Ο δείκτης στοχεύει στην ποσοτικοποίηση δράσεων
που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την
ενσωµάτωση συστηµάτων ΤΠΕ στην καθηµερινή
λειτουργία τους. Τα συστήµατα αυτά θα αφορούν
είτε στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης είτε
στην ενίσχυση της εξωστρέφειά της µέσω ebussiness πλατφόρµας.

Ο δείκτης µετρά τις βασικές υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και θα
παρέχονται σε αυτές πλήρως ηλεκτρονικά, µέσα
από δράσεις που θα χρηµατοδοτήσει το ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι υπηρεσίες που θα
δηµιουργηθούν ανήκουν στον κατάλογο των 20
βασικών υπηρεσιών του e-gov που πρέπει να είναι
πλήρως
διαθέσιµες
ηλεκτρονικά
(θεµατική
προτεραιότητα του e EUROPE 2005)

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

Ο δείκτης καταγράφει το πλήθος των υφιστάµενων
και νέων επιχειρήσεων σε τοµείς που παράγουν ή
αξιοποιούν σε σηµαντικό βαθµό ΤΠΕ και
χρηµατοδοτούνται από venture capital και άλλα
χρηµατοδοτικά εργαλεία. (startups)

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

Ο
δείκτης
µετρά
το
πλήθος
των
χρηµατοδοτούµενων κόµβων παροχής ψηφιακών
υπηρεσιών, όπου θα είναι δυνατή η παροχή
ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
που παρέχονται µέσω διαφορετικών φορέων. Οι

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου, των παραπάνω δράσεων
ο ΣΑ διερεύνησε δράσεις ανάλογου αντικειµένου
που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρµογής του ΕΠ
ΚτΠ. Συγκεκριµένα από τις δράσεις «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και «ΜΕΤΕΧΩ», αναζητήθηκε το
µέσο κόστος ∆∆ από το σύνολο των έργων Α και Β
κύκλου των παραπάνω δράσεων στο επίπεδο των
επιλέξιµων Περιφερειών, το οποίο πληθωρίστηκε σε
έτος βάσης 2006 και στη συνέχεια µετατράπηκε σε
τρέχουσες τιµές προγραµµατικής περιόδου 20072013.
Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου των σχετικών δράσεων, ο
ΣΑ εξέτασε το σύνολο των ανάλογων έργων του ΕΠ
ΚτΠ τα οποία παρήγαγαν τις 3 υπηρεσίες της ∆∆
που αφορούσαν σε επιχειρήσεις και υλοποιήθηκαν
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο,
αξιοποιώντας σχετικά στοιχεία από το ΟΠΣ
ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
∆είκτης ΕΣΠΑ
Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου, των δράσεων ο ΣΑ
εξέτασε αφενός τα Ευρωπαϊκά µεγέθη
(www.ecva.com), την υπάρουσα εµπειρία σε εθνικό
επίπεδο (www.taneo.gr, ΕΠΑΝ, ΤΕΠΜΠΕ, Digital
Leap Venture Capital Fund κ.λπ.) και, σε
συνδυασµό µε το νέο χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων, τα δεδοµένα του νέου απαλλακτικού
Κανονισµού και το µέγεθος των Επιχειρήσεων στις
επιλέξιµες Περιφέρειες, προσδιόρισε σε τρέχουσες
τιµές ένα µέσο εύρος ενίσχυσης.
Το µοναδιαίο κόστος και η επιβεβαίωση του στόχου,
του δείκτη, πραγµατοποιήθηκε µε εκτίµηση κόστους
ανάλογων προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο και
λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της διαθεσιµότητας
ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς που θα

89

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Α.Π.

∆ΕΙΚΤΗΣ

1

Χρηµατοδοτούµενες
Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα αποδοχής
Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών

1

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

1

Επιχειρήσεις που
χρησιµοποιούν
∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

ΤΥΠΟΣ

Αποτελέσµατος

Αποτελέσµατος

Αποτελέσµατος

ΠΗΓΗ

Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ

Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ

Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ
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κόµβοι
µπορεί
να
αναπτυχθούν
ανά
επιχειρησιακούς
(θεµατικούς)
τοµείς
όπως
ενδεικτικά:
Επιχειρηµατικότητα,
∆ιοικητικές
Υπηρεσίες, ∆ικαιοσύνη, Οικονοµικά, Παιδεία,
Κοινωνική
Ασφάλιση,
Υγεία,
Τουρισµός,
Κυβερνητικό portal

καλυφθούν επιχειρησιακά, οι οποίες υλοποιήθηκαν
ή υλοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο.

Ο
δείκτης
καταγράφει
το
ποσοστό
των
επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης, που µέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
χρηµατοδοτήθηκαν για την ενσωµάτωση ΤΠΕ στην
καθηµερινή τους λειτουργία και ως αποτέλεσµα
έχουν τη δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών
παραγγελιών, σε σχέση µε τον αριθµό των
συνολικά χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το
ΕΠ.
Στην ουσία µετρά αποτέλεσµα της εκροής:
«Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία»
Ο
δείκτης
καταγράφει
το
ποσοστό
των
χρηµατοδοτούµενων
επιχειρήσεων
των
8
Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης, που µέσω των
δράσεων
του
ΕΠ
«Ψηφιακή
Σύγκλιση»
ενσωµάτωσαν ΤΠΕ στην καθηµερινή τους
λειτουργία και ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα
να υποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές για
πωλήσεις που πραγµατοποιούν µέσω του
διαδικτύου, προς τον αριθµό των συνολικά
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το ΕΠ.
Στην ουσία µετρά αποτέλεσµα της εκροής:
«Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση
ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία»
Ο
δείκτης
καταγράφει
το
ποσοστό
των
επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης, που αξιοποιούν τις νέες και
χρηµατοδοτούµενες µέσω των δράσεων του ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση», ψηφιακές υπηρεσίες του
∆ηµοσίου. Μέσω του δείκτη θα καταγράφεται η
αξιοποίηση υπηρεσιών που θα λαµβάνονται υπόψη

∆είκτης ΕΣΠΑ
Για τη διερεύνηση της ρεαλιστικότητας της τιµής
στόχου αναζητήθηκαν πληροφορίες που αφορούν
διακριτά τόσο στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1,
όσο και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,
δεδοµένου ότι για τον προσδιορισµό των τιµών
βάσης και στόχου του δείκτη συνεκτιµήθηκε ο
Εθνικός ∆είκτης καθώς και ο µέσος Ευρωπαϊκός
όρος.

∆είκτης ΕΣΠΑ
Για τη διερεύνηση της ρεαλιστικότητας της τιµής
στόχου αναζητήθηκαν πληροφορίες που αφορούν
διακριτά τόσο στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1,
όσο και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,
δεδοµένου ότι για τον προσδιορισµό των τιµών
βάσης και στόχου του δείκτη συνεκτιµήθηκε ο
Εθνικός ∆είκτης καθώς και ο µέσος Ευρωπαϊκός
όρος.
∆είκτης ΕΣΠΑ
Για τη διερεύνηση της ρεαλιστικότητας της τιµής
στόχου αναζητήθηκαν πληροφορίες που αφορούν
διακριτά τόσο στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1,
όσο και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,
δεδοµένου ότι για τον προσδιορισµό των τιµών

90

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Α.Π.

2

2

∆ΕΙΚΤΗΣ

∆ηµιουργούµενες
Βασικές Υπηρεσίες
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
για Πολίτες που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την
καθηµερινή ζωή των
Πολιτών και είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

2

Επωφελούµενοι
πολίτες από
χρηµατοδοτούµενους
εξοπλισµούς ΤΠΕ

2

Ποσοστό πολιτών που
χρησιµοποιούν τις
∆ηµιουργούµενες
Βασικές Υπηρεσίες
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
που είναι Πλήρως
∆ιαθέσιµες

ΤΥΠΟΣ

Εκροών

Εκροών

Εκροών

Αποτελέσµατος

ΠΗΓΗ

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ

Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ
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στον δείκτη εκροών: «Βασικές Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά»

βάσης και στόχου του δείκτη συνεκτιµήθηκε ο
Εθνικός ∆είκτης καθώς και ο µέσος Ευρωπαϊκός
όρος.
Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου, των παραπάνω δράσεων
ο ΣΑ εξέτασε το σύνολο των ανάλογων έργων,
δηλαδή έργων που παρήγαγαν τις 2 υπηρεσίες της
∆∆ που αφορούσαν σε πολίτες και υλοποιήθηκαν
στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, αντλώντας
στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

Ο δείκτης µετρά τις βασικές υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που απευθύνονται σε πολίτες και θα
παρέχονται σε αυτούς πλήρως ηλεκτρονικά, µέσα
από δράσεις που θα χρηµατοδοτήσει το ΕΠ
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι υπηρεσίες που θα
δηµιουργηθούν ανήκουν στον κατάλογο των 20
βασικών υπηρεσιών του e-gov που πρέπει να είναι
πλήρως
διαθέσιµες
ηλεκτρονικά
(θεµατική
προτεραιότητα του e EUROPE 2005)
Ο δείκτης µετρά τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε
πολίτες και θα παρέχονται σε αυτούς πλήρως
ηλεκτρονικά για να εξυπηρετήσουν λειτουργίες της
καθηµερινής του ζωής, µέσα από δράσεις που θα
χρηµατοδοτήσει το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι
υπηρεσίες που θα δηµιουργηθούν καλύπτουν
τοµείς όπως ο πολιτισµός, αθλητισµός, τουρισµός
κ.α..

Ο δείκτης στοχεύει στην ποσοτικοποίηση δράσεων
που θα αφορούν στην επιχορήγηση συγκεκριµένων
οµάδων πληθυσµού για την απόκτηση (ή
πρόσβαση στη χρήση) «εξοπλισµού» ΤΠΕ

Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των πολιτών των
8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης, που
αξιοποιούν τις νέες ψηφιακά παρερχόµενες
υπηρεσίες
της
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
που
χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
2007- 2013 και όχι των συνολικών διαθέσιµων
ηλεκτρονικά υπηρεσιών.

∆είκτης ΕΣΠΑ

Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου, των παραπάνω δράσεων
ο ΣΑ εξέτασε ανάλογα έργα, που υλοποιήθηκαν
περίοδο,
στην
τρέχουσα
προγραµµατική
αξιοποιώντας στοιχεία από το ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ.
Για τον υπολογισµό µοναδιαίου κόστους και
επιβεβαίωση του στόχου, των παραπάνω δράσεων
ο ΣΑ εξέτασε την πλέον παρεµφερή δράση, ως
προς το φυσικό αντικείµενο, της τρέχουσας
περιόδου : Πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ - ΚΑΛΑΘΙ
1».
Αναζητήθηκε το µέσο κόστος ∆∆ από το σύνολο
των ενισχύσεων Α και Β κύκλου της δράσης, το
οποίο αφού πληθωρίστηκε στο έτος βάσης,
µετατράπηκε
σε
τρέχουσες
τιµές
της
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013
∆είκτης ΕΣΠΑ
Για τη διερεύνηση της ρεαλιστικότητας της τιµής
στόχου αναζητήθηκαν πληροφορίες που αφορούν
διακριτά τόσο στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1,
όσο και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,
δεδοµένου ότι για τον προσδιορισµό των τιµών
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Α.Π.

∆ΕΙΚΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΗΓΗ

Ηλεκτρονικά

2

Ποσοστό πολιτών που
χρησιµοποιούν τις
∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την
καθηµερινή ζωή των
Πολιτών και είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

Αποτελέσµατος

Παρατηρητήριο
για την ΚτΠ
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Ο δείκτης αφορά αποτέλεσµα της εκροής:
«∆ηµιουργούµενες Βασικές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για Πολίτες που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά»
Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των πολιτών των
8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης, που
αξιοποιούν στην καθηµερινή τους ζωή τις νέες
ψηφιακά παρερχόµενες υπηρεσίες εκτός ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης. Ο δείκτης εστιάζει στην αποδοχή και
χρήση µόνο των χρηµατοδοτούµενων από το
πρόγραµµα υπηρεσιών και ουσιαστικά αφορά το
αποτέλεσµα
της
εκροής:
«∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθηµερινή ζωή
των Πολιτών και είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά»

βάσης και στόχου του δείκτη συνεκτιµήθηκε ο
Εθνικός ∆είκτης καθώς και ο µέσος Ευρωπαϊκός
όρος.

Για τη διερεύνηση της ρεαλιστικότητας της τιµής
στόχου αναζητήθηκαν πληροφορίες που αφορούν
διακριτά τόσο στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου 1,
όσο και στις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης,
δεδοµένου ότι για τον προσδιορισµό των τιµών
βάσης και στόχου του δείκτη συνεκτιµήθηκε ο
Εθνικός ∆είκτης καθώς και ο µέσος Ευρωπαϊκός
όρος.
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Εξέταση των προτεινόµενων συστηµάτων/διαδικασιών εφαρµογής
Τα Συστήµατα Επιτελικής Εποπτείας και ∆ιαχείρισης / Ελέγχου (ΣΕΕ και Σ∆Ε) του
Προγράµµατος:
o

Προσδιορίζουν σαφώς τις Αρχές και τους Φορείς που θα αναλάβουν τους ρόλους
της αρχής διαχείρισης, της αρχής πιστοποίησης και της αρχής ελέγχου που
απαιτούνται από το άρθρο 59 του Κανονισµού 2083/2006.

o

Εξειδικεύουν επαρκώς τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος που προβλέπεται
για τον συντονισµό των παρεµβάσεων του Προγράµµατος µε άλλα Προγράµµατα
και Ταµεία, καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης και της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων του Προγράµµατος.

o

Αξιοποιούν υφιστάµενες δοµές και µηχανισµούς που έχουν συµβάλλει σηµαντικά
στη δηµιουργία και µεταφορά τεχνογνωσίας στην ωρίµανση και

διαχείριση

έργων ΤΠΕ (ΕΥ∆, ΚτΠ αε, Παρατηρητήριο ΚτΠ), ενώ προβλέπουν τη δηµιουργία
νέων (Ψηφιακές Ενισχύσεις αε).
o

Προσδιορίζουν

τις

διαδικασίες

κινητοποίησης

και

κυκλοφορίας

των

χρηµατοδοτικών ροών ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνειά τους, ενώ προβλέπουν
παρεµβάσεις για την οργάνωση και επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωµών
προς τους τελικούς δικαιούχους.
o

Προβλέπουν τα επίπεδα και τον προγραµµατισµό των αξιολογήσεων του
Προγράµµατος.

o

Προσδιορίζουν τη διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων που
απαιτούνται για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΠΕΠ
της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου.

o

Περιγράφουν το πλαίσιο και τους µηχανισµούς πληροφόρησης και δηµοσιότητας
µε τους οποίους θα ικανοποιηθούν οι προβλεπόµενες κανονιστικές διατάξεις για
τη δηµοσιότητα του Προγράµµατος και την πληροφόρηση των δυνητικών
δικαιούχων.

o

∆ιασφαλίζουν και αναδεικνύουν την εταιρική σχέση.

o

Προάγουν την ισότητα των δύο φύλων και προβλέπουν τη µη διάκριση
(ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου, της αρχής της µη διάκρισης και της
προσβασιµότητας, κ.λπ.).

o

Προβλέπουν τη «ρήτρα ευελιξίας», σε εφαρµογή του άρθρου 34 του
Καν.1083/06, ενώ επεξεργάζονται ειδικά και λοιπά θέµατα (λ.χ. µηχανισµοί που
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απαιτούνται για την εφαρµογή των δράσεων των κοινωνικών εταίρων σε
εφαρµογή του άρθρου 5, παρ.3 του Καν. 1081/06 δηµόσιες συµβάσεις, κρατικές
ενισχύσεις, ίσες ευκαιρίες, διαχειριστική επάρκεια των δυνητικών δικαιούχων των
ΠΕΠ κ.λπ.).
o

Προβλέπουν νέα/σύγχρονα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής (σύµφωνα µε το
άρθρο 44 του Καν.1083/06).

o

Θέτουν τις προϋποθέσεις για τα έργα που η εκτέλεσή τους γίνεται σε δύο
προγραµµατικές περιόδους (έργα γέφυρες).

Από την επισκόπηση των ΣΕΕ και Σ∆Ε διαπιστώνονται τα ακόλουθα θετικά στοιχεία:
o

Προωθείται εξορθολογισµός της διάρθρωσης και των αρµοδιοτήτων των φορέων
και µηχανισµών που εµπλέκονται σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης, µε σαφή
επιµερισµό

αρµοδιοτήτων

και

πρόβλεψη

συντονισµού

διαδικασιών.

Ως

αποτέλεσµα αυτών των τοµών, αναµένεται η απλοποίηση των διαδικασιών, η
έµφαση στα αποτελέσµατα και, εντέλει, η βελτίωση της αποδοτικότητας του
Προγράµµατος και των διατιθέµενων πόρων.
o

Η µείωση του αριθµού των τελικών δικαιούχων του Προγράµµατος µε παράλληλη
ενδυνάµωση της ικανότητάς τους, θεωρείται θετικό στοιχείο, που συµβάλλει
σηµαντικά στην αποδοτικότητα των πόρων.

o

Ο προγραµµατισµός δηµιουργίας / λειτουργίας συντονιστικών µηχανισµών για
δράσεις που άπτονται σηµαντικών εθνικών και κοινοτικών πολιτικών δηµιουργεί
τις προοπτικές ορθολογικής και αποτελεσµατικής αναπτυξιακής παρέµβασης σε
όλο το φάσµα διείσδυσης και χρήσης των ΤΠΕ.

o

Οι διαδικασίες σχεδιασµού, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής
Παρακολούθησης, καθώς και οι αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε
σχέση µε εκείνες του Κράτους-Μέλους ή/και της Περιφέρειας, προάγουν και
ενδυναµώνουν την εταιρική σχέση.

Η συµβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην εκτίµηση της χωρικής
διάστασης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα ενσωµατώνει επαρκώς την «χωρική διάσταση», δεδοµένου ότι
προβλέπει τη «διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις υποδοµές και στη γνώση»,
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ενώ η ολοκλήρωση σηµαντικών παρεµβάσεων ευρυζωνικότητας στα αστικά κέντρα,
συµβάλλει στην «ανάπτυξη ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήµατος και µιας
νέας σχέσης πόλης– υπαίθρου» και στην «αειφόρο ανάπτυξη και ορθολογική διαχείριση
και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς». Περαιτέρω, αντιµετωπίζεται
στο πλαίσιο των ∆ιατάξεων Εφαρµογής ο επιχειρησιακός διαχωρισµός των επιλέξιµων
παρεµβάσεων στην ύπαιθρο και στις ορεινές περιοχές ανάµεσα στο παρόν Πρόγραµµα
και στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
Μεγιστοποίηση της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας
Το ΕΠ ΨΣ ενσωµατώνει όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά της Πολιτικής Συνοχής της
Ε.Ε, αναδεικνύοντας πολύπλευρα Κοινοτική Προστιθέµενη Αξία (ΚΠΑ). Η εκτίµηση της
ΚΠΑ στο ΕΠ «Ψηφιακη Σύγκλιση» µετά το έτος 2006 ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια
και υποκριτήρια (συνοπτική ποιοτική εκτίµηση και αναφορά):
1. Προστιθέµενη Αξία Συνοχής :
•

∆ιαµορφώνεται µακρόπνοη αναπτυξιακή στρατηγική, σε συνέργια µε την εθνική
ψηφιακή στρατηγική, µε διακριτούς µεσοπρόθεσµους στόχους για το τέλος της
νέας επταετούς προγραµµατικής περιόδου.

•

Προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράµµατος προωθητικές πολιτικές (driving
forces) για την ανάπτυξη των ΤΠΕ και, δι’αυτών, επιτυγχάνονται η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονοµίας, η αύξηση της
απασχόλησης, η αύξηση του ΑΕΠ κ.λπ.

•

Οι προωθητικές πολιτικές του Προγράµµατος εστιάζουν:
-

Στη βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ µέσω
συστηµατικής ενίσχυσης της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην
παραγωγική διαδικασία σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη επιχειρηµατικών
καινοτοµιών, κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων,
ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα (προσβάσιµου
από

στελέχη

επιχειρήσεων),

ανάπτυξης

εφαρµογών

επιχειρηµατικού

περιεχοµένου (Business Gateways), κ.ο.κ. Σε αυτή την πολιτική κατευθύνεται
το 46,7% των πόρων του Προγράµµατος
-

Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της χρήσης ΤΠΕ, δηλαδή στην
ευρεία πρόσβαση των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και
στη γνώση και σην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος σε όλες του τις
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πλευρές (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία κλπ.). Σε αυτή την
πολιτική κατευθύνεται το 51,4% των πόρων του Προγράµµατος
•

Το Πρόγραµµα, εκ της φύσεως των επιπτώσεων των ΤΠΕ και των δράσεων που
προβλέπονται, συµβάλλει ενεργά στη µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών
ανισοτήτων διαπεριφερειακά και ενδοπεριφερειακά.

•

Τέλος, ενσωµατώνεται το περιβαλλοντικό κεκτηµένο, που οριοθετούν οι οδηγίες
της Ε.Ε και η Στρατηγική του Γκέτεµποργκ.

2. Πολιτική Προστιθέµενη Αξία :
•

Αναβαθµίζεται ποιοτικά η διακυβέρνηση, µέσω της αξιοποίησης της εταιρικής
σχέσης που αναπτύχθηκε τόσο στο πλαίσιο της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής,
(µε την ευρεία συµµετοχή των τοπικών αρχών, των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων), όσο και στις φάσεις σχεδιασµού του Προγράµµατος.

•

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής µέσω της χρήσης
ΤΠΕ, δίδεται έµφαση στον ανασχεδιασµό και την ψηφιακή διάθεση των πιο
συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών αυτών που
περιλαµβάνονται στο Σχέδιο i2010, καθώς και στη στοχευµένη ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των πολιτών των περιφερειών βάσει των τοπικών αναγκών.

•

Στοχεύεται επίσης η αξιοποίηση τεχνολογιών που ενισχύουν την ενεργό
συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία µε Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ),

•

Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης θα συνδεθεί µε την ολοκλήρωση υφιστάµενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών
υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Προβλέπεται
σχετικά η ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων.

3. Προστιθέµενη Αξία της Πολιτικής :
•

Επιτυγχάνεται σηµαντική οικονοµική προστιθέµενη αξία -από την άποψη της
προσθετικότητας και της αύξησης της αποδοτικότητας κεφαλαίου (µόχλευση)- η
οποία –σύµφωνα µε την µεθοδολογία του ΕΣΠΑ (Ενότητα 7.1, Πίνακας 14,
Περιφέρειες

του

Στόχου

1),

εµφανίζει

ιδιαίτερα

υψηλές

επιδόσεις

(συνεκτιµωµένων των δαπανών για τις τηλεπικοινωνίες).
•

Προωθείται η δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κινητοποίηση πρόσθετων
πόρων από το ιδιωτικό κεφάλαιο µέσω της αξιοποίησης νέων χρηµατοδοτικών
εργαλείων.
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•

Προβλέπονται

οριζόντιες

παρεµβάσεις

µεταφοράς

διεθνώς

επιτυχηµένων

πρακτικών στις εσωτερικές πολιτικές και πρακτικές.
4. Επιχειρησιακή Προστιθέµενη Αξία :
•

Στην ΚΠΑ συµβάλλουν σηµαντικά τα Συστήµατα Επιτελικής Εποπτείας (Σ.Ε.Ε.)
και τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ.∆.Ε.), τα οποία καλύπτουν όλα τα
στάδια εφαρµογής του Προγράµµατος (σχεδιασµού, ανάλυσης, διαµόρφωσης της
στρατηγικής,

προγραµµατισµού

και

χρηµατοδότησης,

διαβούλευσης,

χρηµατοδοτικής κατανοµής, παρακολούθησης και αξιολόγησης).
•

Με

τα

Σ.Ε.Ε.

αναδεικνύεται

η

εταιρική

σχέση

ως

θεµελιώδης

αρχή

προγραµµατισµού στο πλαίσιο των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, η
οποία εκφράζεται µε ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας, του συντονισµού
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε
έµφαση σε ποιοτικές παρεµβάσεις και αντίστοιχα αποτελέσµατα.
•

Η εταιρική σχέση ενδυναµώνεται διαχρονικά στο πλαίσιο των διεργασιών
επικαιροποίησης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, στο πλαίσιο της Εθνικής
Επιτροπής Πληροφορικής.

5. Ενσωµάτωση-διάχυση της Προστιθέµενης Αξίας :
•

∆ιευκολύνεται η «µάθησης»

και προωθείται η συνδυασµένη διείσδυση

καινοτοµίας και ΤΠΕ µε στόχο την παραγωγή οικονοµικού και κοινωνικού
οφέλους «αξίας»33.
•

Προωθούνται ανταλλαγές εµπειριών και διάδοσης καλών πρακτικών, είτε µέσω
αξιοποίησης υφιστάµενων δράσεων (e-business forum), είτε µέσω νέων που
συµβάλλουν στην εξωστρέφεια του κλάδου και των ωφελουµένων από τις ΤΠΕ.

2.5.3

Σύνοψη των Πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την ΚΥΑ 107017/5-9-2006 (ΦΕΚ
1225Β) εκπονήθηκε

φάκελος περιβαλλοντικού προελέγχου του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ειδικότερα, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της
προαναφερόµενης ΚΥΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της 4ης προγραµµατικής
περιόδου που θέτουν το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων ή δραστηριοτήτων της

33

Σε συνδυασµό µε το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της Ερευνας, Τεχνολογίας και καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
ο
2 Σχέδιο, Ιανουάριος 2007.
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1ης

και

2ης

Υποκατηγορίας

των

πινάκων

1-10

του

Παραρτήµατος

Ι

της

ΚΥΑ15393/2332/5-8-2002, θα πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία περιβαλλοντικού
προελέγχου προκειµένου η αρµόδια αρχή να κρίνει εάν το εν λόγω πρόγραµµα ενδέχεται
να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια να υποβληθεί
ακολούθως σε διαδικασία Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών (ΣΠΕ) Επιπτώσεων.
Το Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» περιλαµβάνει µεταξύ άλλων δράσεων και την
επέκταση

ευρυζωνικών

και

λοιπών

υποδοµών,

η

υλοποίηση

των

οποίων

περιλαµβάνεται στα έργα ή δραστηριότητες της 1ης και 2ης Υποκατηγορίας των πινάκων
1-10 του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ15393/2332/5-8-2002 και ως εκ τούτου ακολουθήθηκε
η προαναφερόµενη διαδικασία. Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης έχει αποσταλεί στην
ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε για να γνωµατεύσει για την ανάγκη ύπαρξης ΣΠΕ ή για την
απαλλαγή του Προγράµµατος.
Στα πλαίσια της εκπόνησης του φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου περιγράφηκε η
υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και για τις
περιφέρειες της περιοχής µελέτης έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να εκτιµηθούν οι
άµεσες και τυχόν έµµεσες επιπτώσεις του προγράµµατος στο περιβάλλον. Στον πίνακα
που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της κατάστασης
περιβάλλοντος για την περιοχή µελέτης.

Πίνακας 2.6: Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική
Παράµετρος
Ατµοσφαιρικό
Περιβάλλον

Κλιµατολογικά
χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση
Η κατάσταση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης είναι σε
γενικές γραµµές ικανοποιητική. Μικρής κλίµακας προβλήµατα σε τοπικό επίπεδο
προκύπτουν από την ρύπανση, αστικών κέντρων όπως η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα
Ιωάννινα, η Λάρισα και ο Βόλος, κυρίως λόγω της εκτενούς χρήσης των Ι.Χ. στις
περιοχές αυτές.
Το κλίµα της Ελλάδας είναι γενικά ήπιο. Ανήκει στο µεσογειακό τύπο, που το
χειµώνα εµφανίζει τα χαρακτηριστικά του κλίµατος των εύκρατων ζωνών, ενώ το
καλοκαίρι τα χαρακτηριστικά των υποτροπικών ζωνών των υψηλών πιέσεων.
Ακόµα, παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία κλίµατος, τόσο από περιοχή σε περιοχή,
όσο και από εποχή σε εποχή, ώστε καµία ταξινόµηση και καµία συνοπτική
κλιµατική παρουσίαση να µην είναι ικανή να περιγράψει, µε ικανοποιητικό τρόπο,
το κλιµατικό αυτό ‘µωσαϊκό. Αυτό οφείλεται στη συνδυασµένη δράση
φυσικογεωγραφικών και δυναµικών παραγόντων. Στην περιοχή µελέτη δεν
υπάρχουν σηµαντικές πηγές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις οποίες
να εκτιµάται ότι θα επηρεαστεί ουσιαστικά η δέσµευση της χώρας όσον αφορά στις
συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και ως εκ τούτου.
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Περιβαλλοντική
Παράµετρος
Ακουστικό περιβάλλον

Υδατικό περιβάλλον

Ακτινοβολίες

Τοπιολογικά
χαρακτηριστικά

Εδαφολογικά
χαρακτηριστικά

Φυσικό Περιβάλλον

Αξιολόγηση
Η κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης είναι σε γενικές
γραµµές ικανοποιητική. Προβλήµατα ηχορύπανσης παρουσιάζονται εντός των
µεγάλων αστικών κέντρων και εκατέρωθεν των µεγάλων οδικών αξόνων που
διέρχονται από αυτή. Μικρότερης κλίµακας προβλήµατα θορύβου προέρχονται
από ειδικές δραστηριότητες (π.χ. κέντρα διασκέδασης) αλλά και από άλλες
µηχανολογικές εγκαταστάσεις (π.χ. βιοτεχνίες, κλιµατιστικά µηχανήµατα).
Ο δείκτης συνολικής κατανάλωσης νερού ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα
κινείται γενικά σε ικανοποιητικά επίπεδα στην περιοχή µελέτης, µε σηµαντικές
πάντως αποκλίσεις να σηµειώνονται σε ορισµένες περιοχές της χώρας
(τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα). Ειδικότερα, µε εξαίρεση την Αν.
Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κρήτη, οι υπόλοιπες περιοχές εµφανίζουν κατά
µέσο όρο πλεονασµατικό ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης.
Όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων, σε γενικές γραµµές, η κατάσταση των
υδατικών πόρων θεωρείται ότι είναι αποδεκτή. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η
αξιολόγηση αυτή περισσότερο συνάγεται από τις σχετικά περιορισµένες πιέσεις και
λιγότερο από συστηµατικές και αντιπροσωπευτικές µετρήσεις των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των υδάτινων σωµάτων. Η υφιστάµενη ρύπανση µπορεί να
προκύπτει από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιοµηχανία, αστική ρύπανση),
ενώ υπάρχουν και προβλήµατα ποιότητας των νερών που οφείλονται σε φυσικές
διαδικασίες, (π.χ. παρουσία εβαποριτών στην Κέρκυρα και τον Καλαµά, παρουσία
αυξηµένων συγκεντρώσεων Fe, Mn, NO3, NH4 σε προσχωµατικούς και νεογενείς
σχηµατισµούς).
Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), υπάρχουν παντού στο περιβάλλον µας και
προέρχονται από φυσικές ή τεχνητές πηγές. Στην χώρας µας δεν έχει µέχρι
σήµερα δηµιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο καταγραφής και χαρτογράφησης της
εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Παρόλ’ αυτά θα πρέπει να
αναφερθεί ότι από το 2002 έχει ξεκινήσει από το Εργαστήριο Κινητών
Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο
Ραδιοεπι-κοινωνιών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το
πρόγραµµα "ΕΡΜΗΣ". Το πρόγραµµα "ΕΡΜΗΣ" είναι ένα πρωτοποριακό σύστηµα
συνεχούς µέτρησης και ελέγχου της εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας ραδιο-συχνοτήτων στο περιβάλλον. Από τα διαθέσιµα στοιχεία
συνάγεται το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα σε σχέση µε
τα επίπεδα ηλεκτροµαγνητικά πεδία.
Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό τοπίο τόσο σε
επίπεδο χώρας όσο και εντός της περιοχής µελέτης είναι πολλαπλά:
κατακερµατισµός, αλλαγές στη χρήση γης και έλλειψη συγκροτηµένου
χωροταξικού σχεδιασµού, µερική αποκατάσταση ιστορικών τοπίων, άναρχη
οικιστική εξάπλωση, οµογενοποίηση, εντατικοποίηση της γεωργίας, απώλεια του
φυσικού, αισθητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (κυρίως µέσω της διάβρωσης
εδαφών, της κατάρρευσης µνηµείων και παρεµβάσεων ασύµβατων µε το αρχικό
τοπίο), ερήµωση ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών, έλλειψη προστασίας
από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. εµπρησµοί) κ.λπ.
Οι εδαφικοί πόροι τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και εντός της περιοχής µελέτης
είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, όµως δεδοµένου του τύπου και του επιπέδου
ανάπτυξης της χώρας τα δεδοµένα είναι ανησυχητικά. Οι βασικοί κίνδυνοι
υποβάθµισης των εδαφών προέρχονται από την προβληµατική διαχείριση των
αστικών στερεών αλλά και των επικίνδυνων αποβλήτων, από την έντονα εκτατική
οικιστική ανάπτυξη, από την ολοένα αυξανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων και
λιπασµάτων στη Γεωργία, την υπερεκµετάλλευση των υδατικών πόρων για
αρδευτική χρήση και από την καταστροφή των δασικών οικοσυστηµάτων από
πυρκαγιές ή και υπερβόσκηση. Τα προβλήµατα αυτά σε συνδυασµό µε το
ξηροθερµικό κλίµα της χώρας συµβάλουν στην προϊούσα εκδήλωση φαινοµένων
ερηµοποίησης σε άνυδρες περιοχές όπως π.χ η Νότια Κρήτη. Βέβαια, πρέπει να
αναφερθεί ότι στα αστικά κέντρα της χώρας, τα οποία συγκεντρώνουν µεγάλο
ποσοστό ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, χαρακτηρίζονται από περιορισµένους
ελεύθερους χώρους, από υψηλό ποσοστό δοµηµένης έκτασης, µη ολοκληρωµένη
διαχείριση των απορριµµάτων, κ.α.
Η βιολογική ποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη και
στη Μεσόγειο, ως αποτέλεσµα της γεωγραφικής θέσης, της γεωλογικής ιστορίας
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Περιβαλλοντική
Παράµετρος

Πληθυσµός

Κοινωνικο-οικονοµικό
περιβάλλον

Αξιολόγηση
και της ποικιλότητας του ελληνικού τοπίου. Επιπροσθέτως, οι ήπιες ανθρώπινες
επεµβάσεις είχαν ιδιαίτερης σηµασίας συµβολή στην ικανοποιητική διατήρηση των
στοιχείων της βιολογικής ποικιλότητας δια µέσου των αιώνων.
Η περιοχή µελέτης και ιδιαίτερα τα βόρεια τµήµατα της, περιλαµβάνει σηµαντική
βιολογική ποικιλότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έχουν προταθεί για ένταξη
στο δίκτυο Natura 2000 περίπου 159 τόποι κοινοτικής σηµασίας.
Οι περιφέρειες της περιοχής µελέτης διατηρούν περίπου το 37,5% του
πραγµατικού πληθυσµού της χώρας. Επιπλέον, ο ρυθµός αύξησης του
πληθυσµού κατά την τελευταία δεκαετία είναι µικρότερος του µέσου όρου της
χώρας (6.6%), µε εξαίρεση τις περιφέρειες της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων που
παρουσιάζουν αρκετά µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης
Το ΑΕΠ των περιφερειών της περιοχής µελέτης είναι µικρότερο από το µέσο
Ελληνικό και κυµαίνεται µεταξύ 75% (∆υτική Ελλάδα) και 98%(Κρήτη) αυτού.
Επίσης, η απασχόληση των περιφερειών της περιοχής µελέτης είναι µικρότερο
από το µέσο όρο της χώρας (37,4%) µε εξαίρεση της Κρήτη και Αν. Μακ. & Θράκη
που υπερβαίνουν το νούµερο αυτό.
Τέλος, µε εξαίρεση την Θεσσαλία και την Ήπειρο, η ανεργία στην περιοχή µελέτης
είναι µικρότερη του µέσου όρου της χώρας (10,2%)

Τα βασικά συµπεράσµατα του περιβαλλοντικού προελέγχου που έγινε για το
Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

«Ψηφιακή

Σύγκλιση»

ανά

περιβαλλοντικό

τοµέα

παρουσιάζονται στο πίνακα 2.7 που ακολουθεί.
Από τα όσα αναφέρονται στον πίνακα 2.7 προκύπτει ότι οι σηµαντικότερες επιδράσεις
(κυρίως έµµεσες) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» αναµένονται
στα εξής περιβαλλοντικά µέσα:


Κοινωνικοοικονοµικό Περιβάλλον (κυρίως µέσω της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής στα αστικά κέντρα)



Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον (συνεισφορά στη µείωση των αέριων εκποµπών από
µετακινήσεις)



Ακουστικό Περιβάλλον (συνεισφορά στη µείωση του θορύβου από µετακινήσεις)

Ως εκ τούτου συνάγεται το συµπέρασµα ότι το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, όπως
περιγράφηκε στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας µελέτης έχει ενσωµατώσει την
περιβαλλοντική διάσταση στην πολιτική Ψηφιακή Σύγκλισης, µέσω της θετικής
επίδρασής του στους προαναφερόµενους τοµείς.
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Πίνακας 2.7: Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων Προγράµµατος
Περιβαλλοντικό Μέσο

Συµβολισµός

Φυσικό Περιβάλλον

!
(πιθανόν)
0
(ουδέτερη)

Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον

!
(πιθανόν)
+
(θετική)

Έδαφος-Υδατικό Περιβάλλον

!
(πιθανόν)
0
(ουδέτερη)

Ανθρώπινη Υγεία-Ακτινοβολία

!
(πιθανόν)
0
(ουδέτερη)

Πολιτισµός

!
(πιθανόν)
0
(ουδέτερη)

Τοπίο

!
(πιθανόν)
0
(ουδέτερη)

Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Περιγραφή
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο (αν όχι ολόκληρο) µέρος των έργων υποδοµής του
προγράµµατος θα υλοποιηθούν εντός κατοικηµένων αστικών κέντρων, των οποίων η
εκτεταµένη και πυκνή δόµηση έχει σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος και τη µείωση της βιοποικιλότητας της περιοχή, η υλοποίηση του ΕΠ δεν
αναµένεται να επιφέρει καµία αλλαγή στην υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
των περιοχών στις οποίες θα λάβει χώρα και ως εκ τούτου κανενός είδους επιπτώσεις.
Η εφαρµογή του προτεινόµενου προγράµµατος θα οδηγήσει σε µείωση των µετακινήσεων και
ως εκ τούτου αναλογικά των εκποµπών αέριων ρύπων και σωµατιδίων. Ταυτόχρονα, το
πρόγραµµα αναµένεται να οδηγήσει έµµεσα στην αύξηση του αριθµού των Η/Υ που θα
χρησιµοποιούνται, οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας η
οποία όµως δεν θεωρείται ότι θα είναι µεγάλης κλίµακας. Συµπερασµατικά εκτιµάται ότι το
ατµοσφαιρικό περιβάλλον θα επηρεαστεί µάλλον θετικά από την υλοποίηση του προγράµµατος
της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Η µικρή άνοδος των ηλεκτρονικών αποβλήτων, που αναµένεται να προκύψει από την
υλοποίηση του «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα επηρεάσει ελάχιστα τον τοµέα του εδαφικού υδατικού
περιβάλλοντος σε σχέση µε τη ρύπανση που δυνητικά θα προκύψει από αυτά.
Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές µελέτες και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), προκύπτει
ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποδείξεις ότι η έκθεση σε ραδιοσυχνότητες επιφέρουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων. Ως εκ τούτου τα έργα υποδοµής ασύρµατης
τεχνολογίας που ενδέχεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράµµατος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» δεν αναµένεται να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία.
Σε κάθε περίπτωση κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος, όταν θα έχουν
οριστικοποιηθεί οι θέσεις των υποδοµών που ενδεχοµένως θα απαιτηθούν και οι οποίες
σχετίζονται µε εκποµπές ραδιοκυµάτων, θα πρέπει στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης τους, να γίνουν εκτενείς και ενδελεχείς εκτιµήσεις των δυνητικών
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία.
Πολιτιστικά η προώθηση και η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να επιφέρει µία άνθιση σε όλους τους
τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η πληροφόρηση και η ενηµέρωση των πολιτών γίνεται
µε εύκολο και γρήγορο τρόπο, εκµηδενίζοντας τις αποστάσεις και το χρόνο. Παράλληλα, το
κόστος πρόσβασης στην πληροφορία συνεχώς µειώνεται δίνοντας τη δυνατότητα σε ευρύτερες
πληθυσµιακές οµάδες να αποκτούν πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Το αποτέλεσµα
αυτής της άνθισης είναι η πρόσβαση των πολιτών σε µία ανανεωµένη πολιτιστικά κοινωνία
όπου βασικός της στόχος είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη και η ευηµερία.
∆εδοµένου ότι οι προτεινόµενες υποδοµές για την ανάπτυξη των ΤΠΕ αφενός µεν αποτελούν
µικρής κλίµακας παρεµβάσεις και αφετέρου αποτελούν παρεµβάσεις που ήδη έχουν ενταχθεί
στα τοπιολογικά χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων, εκτιµάται ότι η επίδραση του
προγράµµατος στο τοπίο θα είναι ουσιαστικά ουδέτερη.
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Περιβαλλοντικό Μέσο

Κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον

Συµβολισµός
!!
(πολύ πιθανόν)
+
(θετική)

Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Περιγραφή
Ένας από τους βασικότερους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η βελτίωση της
παραγωγικότητας µέσω της συµβολής των ΤΠΕ η οποία θα έχει ως φυσικό επακόλουθό της την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κρίνεται
απαραίτητη η προώθηση νέων τεχνολογιών κυρίως στον επιχειρηµατικό τοµέα και πιο
συγκεκριµένα στις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειών σύγκλισης, τους ελεύθερους
επιχειρηµατίες, τις επαγγελµατικές ενώσεις καθώς και τα επαγγελµατικά επιµελητήρια.
Ως εκ τούτου, η επιτυχία του προγράµµατος σχετίζεται άµεσα µε θετική επίπτωση του στο
κοινωνική και οικονοµική ευηµερία των κατοίκων της περιοχής µελέτης.
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2.5.4

Ενσωµάτωση της Οριζόντιας ∆ιάστασης της Ισότητας των Φύλων και της

Αρχής της µη-διάκρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Η ισότητα των ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών συνδέεται στενά µε την επίτευξη
των στόχων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ενώ διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και
συνοχή. Η εφαρµογή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες
αποτελεί στρατηγική επιλογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η οποία συνδέεται µε
την αναθεωρηµένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, τις κατευθύνσεις για
την Οικονοµική Μεγέθυνση και την Απασχόληση (2005-2008) και τις κατευθύνεις για την
συνοχή 2007-2013. Στο βαθµό που οι δράσεις «τύπου ΕΚΤ» του ΕΠ ΨΣ συνδέονται µε
την κοινωνική διάσταση της ΚτΠ (η οποία ως αρχή υιοθετείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα των Ανθρωπίνων Πόρων 2007-2013), θα προβλεφθούν θετικές δράσεις
υπέρ των γυναικών στις σχετικές παρεµβάσεις του Προγράµµατος.
Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ 2007-2013, οι παρεµβάσεις του Προγράµµατος συνδέονται µε
τη ισότητα των φύλων και τα ζητήµατα της «αρχής της µη διάκρισης»
(συµπεριλαµβανοµένων των ΑµΕΑ) και ενσωµατώνονται στην ανάλυση των γενικών
στόχων του Επιχειρησιακού. Προγράµµατος. Σε σχέση µε την αρχή της µη διάκρισης, το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα εκπροσωπηθεί αρµοδίως στην «Τεχνική Επιτροπή για την
ένταξη του κριτηρίου της προσβασιµότητας των ΑµΕΑ και της αρχής της µη διάκρισης»
που

προβλέπεται

στο

ΕΣΠΑ

2007-2013.

Ένα

παράδειγµα

εµβάθυνσης

των

παρεµβάσεων του ΕΠ «ΨΣ» 2007-2013 στα ζητήµατα της ισότητας των φύλων φαίνεται
στον Πίνακα 2.6.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες παρεµβάσεων που έχουν συµπεριληφθεί στους επιµέρους
Άξονες Προτεραιότητας αναµένεται να έχουν άµεσες προτεραιότητες όπως η αξιοποίηση
της κοινωνίας της πληροφορίας, η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και η βελτίωση
της δηµόσιας διοικητικής ικανότητας, ενώ έµµεση επίδραση αναµένεται να έχουν σε
προτεραιότητες όπως η ανάπτυξη και βελτίωση συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης – στρατηγικές ∆ια Βίου µάθησης και ενσωµάτωση δράσεων υπέρ των
γυναικών, ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και της παραγωγής καινοτοµίας και η
περιφερειακή συνοχή και ισορροπηµένη ανάπτυξη.
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Πίνακας 2.8: Αναµενόµενη Επίδραση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στην Ισότητα των
Φύλων

Βασικές Προτεραιότητες για την
Ισότητα των Φύλων

∆υνητικές Συνέργιες µε το ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση»

1. Ενίσχυση της απασχόλησης και
προώθηση της ισότιµης πρόσβασης
σε αυτήν

Άµεση

2. Προώθηση επιχειρηµατικότητας

Άµεση

∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
µέσω άµεσων ενισχύσεων προς
επιχειρήσεις, στήριξης εξωστρέφειας
ΜΜΕ ΤΠΕ κ.λπ.
Προώθηση
γυναικείας
επιχειρηµατικότητας
και
επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων
πληθυσµού
Υπηρεσίες & εφαρµογές για τον πολίτη

3. Ανάπτυξη και βελτίωση συστηµάτων
εκπαίδευσης
και
κατάρτισηςστρατηγικές δια βίου µάθησης και
ενσωµάτωση δράσεων υπέρ των
γυναικών
4. Ενίσχυση
της
«έρευνας
και
ανάπτυξης» και της παραγωγής
καινοτοµίας
5. Αξιοποίηση της κοινωνίας της
πληροφορίας
6. Αγροτική Ανάπτυξη

Έµµεση

Έµµεση

Θα πρέπει να καθοριστούν σχετικά
κριτήρια
του
διαχωρισµού
των
Πράξεων µε ΠΑΑ-ΠΑΑΛ

7. Τουριστικές
και
πολιτιστικές
επενδύσεις και υπηρεσίες
8. Βελτίωση κοινωνικών υποδοµών

Άµεση

Στο πλαίσιο του Αξονα 2 (ενίσχυση
επιχειρήσεων, θεµατική προσέγγιση)
Εφόσον εντάσσονται συστήµατα και
υπηρεσίες & εφαρµογές για τον πολίτη,
η προσβασιµότητα σε κοινωνικές
υπηρεσίες
ενισχύεται
από
το
Πρόγραµµα
Οριζόντια

Έµµεση
Άµεση

Άµεση

9. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης

Άµεση

10. Περιφερειακή
συνοχή
και
ισορροπηµένη ανάπτυξη της χώρας
και
ενίσχυση
διασυνοριακής,
διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας
11. Υγεία – Πρόνοια

Έµµεση

Οριζόντια

Έµµεση

Οµοίως όπως α/α 8

12. Κοινωνία των πολιτών

Έµµεση

Εφόσον ενσωµατώνονται δράσεις και
συστήµατα ενίσχυσης της θεσµικής
ικανότητας των κοινωνικών εταίρων
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Λαµβάνοντας υπόψη 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 «Ψηφιακή Σύγκλιση»
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

Παρακολούθησης του ΕΠ «ΨΣ».

2.5.5

∆ιαδικασία Σχεδιασµού στο Πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης

Η διαδικασία σχεδιασµού ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2004 µε την έναρξη κατάρτισης της
Ψηφιακής Στρατηγικής για την περίοδο 2006 – 2013 από την Επιτροπή Πληροφορικής,
το ανώτατο θεσµοθετηµένο όργανο για τη χάραξη στρατηγικής στον τοµέα της
πληροφορικής. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 αποτελεί µια συνεκτική και
ολοκληρωµένη στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην χώρα.
Η κατάρτιση της Ψηφιακής Στρατηγικής ολοκληρώθηκε ακολουθώντας τα τέσσερα
βήµατα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.4.
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Σχήµα 2.4: ∆ιαδικασία Κατάρτισης Ψηφιακής Στρατηγικής
2

∆ιεθνής εµπειρία
και καλά
παραδείγµατα
20 χωρών
3

1

∆ιάγνωση &

Ευρωπαϊκές και

εντοπισµός της ρίζας

∆ιεθνείς Πολιτικές

Ψηφιακή
Στρατηγική

των προβληµάτων
(root causes)

4

(i2010, WSIS)

∆ιαµόρφωση
πολιτικών σε
συνεργασία µε
τους φορείς και
την αγορά

Η διαδικασία ξεκίνησε µε τον εντοπισµό των 20 κυρίων αιτίων προβληµάτων (root
causes) που εµπόδισαν στο παρελθόν την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη χώρα.
Στη συνέχεια, αντλήθηκε διεθνής εµπειρία σε θέµατα ΤΠΕ, µε σκοπό την ανάδειξη των
βέλτιστων πρακτικών που µπορούν να υιοθετηθούν και από την Ελλάδα. Ακολούθως,
λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο
µέσω διατυπωµένων πολιτικών.
Η Ψηφιακή Στρατηγική καταρτίσθηκε µε τη συµβολή στελεχών της Ειδικής Γραµµατείας
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, της αγοράς, φορέων και εµπειρογνωµόνων, και τέθηκε σε ευρεία
διαβούλευση κατά την περίοδο Ιουλίου – ∆εκεµβρίου 2005.

Η Ψηφιακή Στρατηγική

συζητήθηκε σε 3 ηµερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις οποίες συµµετείχαν
κοινωνικοί και οικονοµικοί εταίροι, καθώς και σηµαντικός αριθµός Μη-Κυβερνητικών
Οργανώσεων. Επιπρόσθετα των ηµερίδων, σηµαντική ήταν η συµµετοχή πολιτών και
φορέων στη διαβούλευση µέσω e-mail και αλληλογραφίας. Περισσότεροι από 40 φορείς,
επαγγελµατικοί σύλλογοι, επιµελητήρια, ενώσεις επαγγελµατιών και επιχειρήσεις από
ένα

ευρύ

φάσµα

κλάδων

της

οικονοµίας,

όσο

και

ιδιώτες

ανταποκρίθηκαν
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αποστέλλοντας εποικοδοµητικές απόψεις και προτάσεις µέσω ειδικά δοµηµένου
ερωτηµατολογίου.
Η συγκεκριµένη στρατηγική αποτελεί τη βάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Ο σκοπός και οι άξονες της Ψηφιακής Στρατηγικής
ταυτίζονται µε το σκοπό και τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. «ΨΣ»: α) τη Βελτίωση
της Παραγωγικότητας και β) τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Κατά τη διαδικασία

εξειδίκευσης της Ψηφιακής Στρατηγικής προσδιορίστηκαν δέσµες παρεµβάσεων οι
οποίες εντάσσονται στους δύο άξονες και αποτελούν ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό
πλαίσιο για τις ΤΠΕ στην χώρα για την περίοδο 2006 – 2013.
Σε συνέχεια της κατάρτισης της Ψηφιακής Στρατηγικής, το Ιανουάριο 2006 συστάθηκε η
Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»34. Στην ΟΣΠ
κλήθηκαν να συµµετάσχουν στελέχη της ΕΥ∆ Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς
και ιδιώτες εµπειρογνώµονες. Κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2006, η ΟΣΠ
προχώρησε στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και συναντήθηκε µε
αντίστοιχους φορείς προγραµµατικού σχεδιασµού για την καταγραφή αναπτυξιακών
συνεργειών σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο.
Κατά την ίδια περίοδο, η ΟΣΠ επεξεργάσθηκε κείµενο διαβούλευσης για το Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» το οποίο και παρουσιάστηκε σε εσωτερική ηµερίδα στα στελέχη
της ΕΥ∆ Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στις 14 Ιουλίου 2006 και κοινοποιήθηκε σε
όλες τις εν ενεργεία ΟΣΠ στις 17 Ιουλίου 2006.
παρουσιάστηκε

Το τελικό κείµενο διαβούλευσης

σε ηµερίδα στην Αθήνα, στις 26 Ιουλίου 2006. Στην ηµερίδα αυτή

συµµετείχαν εκπρόσωποι των ΟΣΠ Περιφερειών και Υπουργείων, εκπρόσωποι
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και εκπρόσωποι της Πολιτείας. Το συγκεκριµένο
κείµενο διαβούλευσης, µαζί µε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την
ηµερίδα αποτελούν τη βάση για το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

34

Υπ’ αριθµ. 2/70852/022/30-12-05 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών
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3.

Άξονες Προτεραιότητας

3.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε Αξιοποίηση των ΤΠΕ

3.1.1. Στόχοι του Άξονα – Γενική Επισκόπηση

Ο

Άξονας

Προτεραιότητας

1

περιλαµβάνει

παρεµβάσεις

που

αναµένεται

να

υποστηρίξουν τη συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις
περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης.

Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν όλα τα

εµπλεκόµενα µέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόµενους και φορείς
του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα. Με γνώµονα τα παραπάνω, ο Άξονας Προτεραιότητας
1 εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς Στόχους:


Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,



Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση
αποτελεσµατικότητας ∆ηµοσίου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ,



Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική
Οικονοµία, και



Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που
αξιοποιούν ΤΠE.

3.1.2. ∆ράσεις – Ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων

Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη επιχειρηµατικών καινοτοµιών, αποτελεί το κύριο µέσο βελτίωσης της
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην ενίσχυση της
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις ΜΜΕ, τόσο σε ό,τι αφορά σε νέες
επενδύσεις σε ΤΠΕ όσο και σε κίνητρα για την τόνωση της χρήσης τους. Εκτιµάται ότι
σηµαντικά οφέλη θα προέλθουν από δράσεις όπως ενδεικτικά:


Παρεµβάσεις για ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας για νέες τεχνολογίες,



∆ράσεις στοχευµένης ανάδειξης των ωφελειών των ΤΠΕ ανά κλάδο της
οικονοµίας,
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Παρεµβάσεις

υποστήριξης

των

επιχειρήσεων

για

τη

βελτίωση

της

αποδοτικότητάς τους µέσω ΤΠΕ, µε µετρήσιµους στόχους,


Ενέργειες διάχυσης Ευρωπαϊκών καλών επιχειρηµατικών πρακτικών σε ΤΠΕ,



Ενέργειες διάχυσης των εθνικών καλών πρακτικών, και



∆ράσεις

συγχρηµατοδοτούµενης

ανάπτυξης

ευρυζωνικών

δικτύων

στην

περιφέρεια.
Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT της προηγούµενης ενότητας ανέδειξε αδυναµία
µικροµεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων για ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία τους. Για την
αντιµετώπιση της συγκεκριµένης αδυναµίας προτείνεται η προώθηση της χρήσης των
ΤΠΕ στις επιχειρήσεις µέσω παρεµβάσεων ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου µε
εκπαιδευτικό χαρακτήρα προσβάσιµο από στελέχη επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, µέσω
παρεµβάσεων ανάπτυξης χρήσιµων εφαρµογών επιχειρηµατικού περιεχοµένου κυρίως
για ΜΜΕ (π.χ. Business Gateways), ή δράσεων επικοινωνίας και οδηγιών χρήσης των
υφιστάµενων υπηρεσιών δίνοντας έµφαση στην αξία των ΤΠΕ για την επιχειρηµατική
λειτουργία των επιχειρήσεων.
Προτείνεται η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου για προγράµµατα κατάρτισης και ∆ια
Βίου µάθησης για στελέχη ΜΜΕ, φορέων ή οργανισµών ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα, για
την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων που θα συνδυαστεί µε δράσεις ψηφιακής
διάχυσης.
Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρµογών και υπηρεσιών,
συµπληρωµατικών µε τις εφαρµογές και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην παρούσα
προγραµµατική περίοδο, που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη διεξαγωγή
συναλλαγών µε φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις και οι οποίες αναµένεται να
επιδράσουν θετικά στο χρόνο απόκρισης των επιχειρήσεων στα αιτήµατα των φυσικών
προσώπων / πελατών τους αλλά και στην ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και
προϊόντων τους. Ως τοµείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αναφέρονται ενδεικτικά οι κλάδοι
του τουρισµού και των µεταφορών.
Παράλληλα προτείνονται παρεµβάσεις που θα ενισχύσουν την ενσωµάτωση ΤΠΕ στην
καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όπως για παράδειγµα δράσεις ενισχύσεων για
ενσωµάτωση εφαρµογών ΤΠΕ και εξοπλισµού.
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Η συγκεκριµένη δέσµη παρεµβάσεων εκτιµάται ότι θα εµπεριέχει έντονη περιφερειακή
διάσταση αποσκοπώντας στην ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ στις µικρο-µεσαίες
επιχειρήσεις της περιφέρειας οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από την φυσική τους
απόσταση από εµπορικά κέντρα. Παράλληλα θα σχεδιαστούν δράσεις κατάλληλες για
διαφορετικά «µεγέθη» επιχειρήσεων, δεδοµένου του ιδιαίτερα µεγάλου πλήθους των
ΠΜΕ στις περιφέρειες εφαρµογής του Προγράµµατος . Η πληθυσµιακή αναλογία των
ΠΜΕ στις ΜΜΕ θα καθορίσει πιθανά και την κατανοµή του προϋπολογισµού των
παρεµβάσεων. Για την υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων ενδέχεται να
χρησιµοποιηθούν συνολικές επιχορηγήσεις (Global Grants).
Ο Ειδικός Στόχος 1.1 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 2, 3 και τους Γενικούς Στόχους 1, 6,
7, 8 του ΕΣΠΑ
 Στην προτεραιότητα 2 & 3 του ΕΠΜ
 Στις 1.2.2, 1.3.2, 1.3.3 ΚΣΚΓ
 Στις 7, 8, 9, 12, 13, 14,15 ΟΚΓ

Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση
αποτελεσµατικότητας ∆ηµοσίου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ
Η

αποδοτικότερη

λειτουργία

του

∆ηµόσιου

τοµέα

µέσω

της

εισαγωγής

αποτελεσµατικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών
συµβάλει σηµαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της
χώρας για επενδύσεις. Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη έρευνα της World Bank,
“Doing Business 2005”, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες δέκα θέσεις σε
παγκόσµιο επίπεδο σε ό,τι αφορά στον αριθµό των διαδικασιών που σχετίζονται µε την
έναρξη επιχειρήσεων, το κόστος εγκατάστασής τους, τον απαιτούµενο χρόνο κλπ.
∆ράσεις που αποσκοπούν στη δραστική µείωση ορθολογικά στοχευµένων και
επιλεγµένων τοµέων δραστηριότητας / εξυπηρέτησης του ∆ηµόσιου τοµέα θα δώσουν
ώθηση στην ανταγωνιστικότητα. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση SWOT, o
βαθµός εξοικείωσης των επιχειρήσεων και των πολιτών σε ζητήµατα ασφάλειας των
ΤΠΕ είναι χαµηλός. Εποµένως, εξίσου απαραίτητες είναι οι δράσεις που συµβάλλουν
στη ρύθµιση θεσµικών ζητηµάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (θέµατα ασφάλειας όπως: ψηφιακή υπογραφή, διαχείριση και προστασία
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πνευµατικών δικαιωµάτων, κανονισµοί για χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µέσω νέων
τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών κ.λ.π.).
Συγχρόνως, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωµένων εφαρµογών για προσφορά
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακές υπηρεσίες των οποίων η
προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί µε τη µορφή «κόµβων συναλλαγών» (π.χ.
ηλεκτρονικοί ή θεµατικοί κόµβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών
προµηθειών, συναλλαγές µε ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές µε Νοµαρχίες,
ηλεκτρονική διεκπεραίωση δηµοσίων προµηθειών σε περιφερειακό επίπεδο). Έµφαση
αναµένεται να δοθεί στην αύξηση του ποσοστού των βασικών δηµοσίων υπηρεσιών που
είναι πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά.
Με τις παραπάνω παρεµβάσεις εκτιµάται ότι θα αντιµετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο το
πρόβληµα της αποσπασµατικής χρήσης των ΤΠΕ που συναντάται ευρέως στο ∆ηµόσιο
τοµέα.

Παράλληλα, έντονη αναµένεται να είναι η Περιφερειακή διάσταση του

συγκεκριµένου στόχου, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προσφερόµενες ηλεκτρονικές
δηµόσιες υπηρεσίες ενδεχοµένως θα µπορούν να καλύπτουν και τις συναλλαγές των
επιχειρήσεων µε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπρόσθετα, από την ανάλυση SWOT έχει προκύψει η ανάγκη απλοποίησης των
διαδικασιών προς όφελος των επιχειρήσεων. Για την αντιµετώπιση της παραπάνω
ανάγκης σκόπιµη κρίνεται η ανάπτυξη δοµών που θα συµβάλλουν στην απλούστευση
των συναλλαγών των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται
δοµές όπως ηλεκτρονικά κέντρα µιας στάσης (one-stop-shops) για την εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων, µε παρεχόµενες υπηρεσίες που θα περιλαµβάνουν τόσο λειτουργικά
ζητήµατα των επιχειρήσεων (ηλεκτρονική οργάνωση των Επιµελητηρίων, δυνατότητα
ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των απαιτούµενων διαδικασιών για την έναρξη µιας
νέας επιχείρησης, διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων κ.α.)
όσο και πληροφοριακά (αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης, πληροφόρηση
σχετικά

µε

προγράµµατα

συγκεκριµένες

δοµές

χρηµατοδοτήσεων,

προτείνεται

να

αναζήτηση

αναπτυχθούν

στελεχών

καλύπτοντας

κ.α.).

Οι

θεµατικούς

επιχειρησιακά τοµείς, όπως :
1. Επιχειρηµατικότητα
2. ∆ιοικητικές Υπηρεσίες
3. ∆ικαιοσύνη

111

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Οικονοµικά
Παιδεία
Κοινωνική Ασφάλιση
Υγεία
Τουρισµός
Κυβερνητικό portal

Τέλος, στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου για τον ανασχεδιασµό διαδικασιών του
∆ηµοσίου τοµέα προτείνεται να αναπτυχθούν παρεµβάσεις που θα αξιοποιήσουν
συνέργιες µε το Ε.Π. «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Αναλυτικότερα, ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας προτείνεται να περιλαµβάνει
παρεµβάσεις ανάπτυξης εφαρµογών και υποδοµών ΤΠΕ που θα συµπληρώνουν και θα
υποστηρίζουν τις παρεµβάσεις ανασχεδιασµού διαδικασιών ∆ηµοσίου τοµέα που θα
συµπεριληφθούν στο Ε.Π. «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».

Ο Ειδικός Στόχος 1.2 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 2, 3, 4 και τους Γενικούς Στόχους 1,
2, 4, 6, 7, 8, 9, 13 του ΕΣΠΑ
 Στην προτεραιότητα 3 του ΕΠΜ
 Στις 1.2.2, 1.3.4 ΚΣΚΓ
 Στις 9, 12, 13, 14, 15 ΟΚΓ

Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική
Οικονοµία
Για την επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1.3 «Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ
στην Ελληνική Οικονοµία» προτείνονται παρεµβάσεις που αφορούν κυρίως στη
δηµιουργία και ενηµέρωση ψηφιακού περιεχοµένου για προγράµµατα ανάπτυξης
δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράµµατα επιχειρηµατικότητας σε ΤΠΕ, εφαρµογές ΤΠΕ στις
επιχειρήσεις). Τα προγράµµατα αναµένεται να αναπτυχθούν από πανεπιστήµια και
επιχειρήσεις ΤΠΕ, από κοινού ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο και τη µεταφορά
τεχνογνωσίας µεταξύ του ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού χώρου. Με την αξιοποίηση
µιας κρίσιµης µάζας επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού που είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις και βάσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών µε ΤΠΕ
τόσο από το ∆ηµόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τοµέα.
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Παράλληλα, προτείνεται και η ανάπτυξη ψηφιακών µηχανισµών για τη συντονισµένη
προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό.
Στις δοµές αυτές αναµένεται να συµµετέχουν φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα,
εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τοµέα. Για την υλοποίηση των
παραπάνω παρεµβάσεων ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν συνολικές επιχορηγήσεις
(Global Grants).

Ο Ειδικός Στόχος 1.3 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 2 και τους Γενικούς Στόχους 1, 2, 4,
7 ΕΣΠΑ
 Στις προτεραιότητες 2, 3, 4 του ΕΠΜ
 Στις 1.2.2, 1.3.2, 1.3.3 ΚΣΚΓ
 Στις 8, 9, 12, 13, 14, 15 ΟΚΓ

Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν
ΤΠE
Η ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ αποτελεί σηµαντική
παράµετρο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω χρήσης ΤΠΕ. Από την ανάλυση
SWOT προκύπτει ότι η αποστροφή προς το επιχειρηµατικό ρίσκο, η επικέντρωση
κυρίως στην κατανάλωση ΤΠΕ και όχι τόσο στην παραγωγή και σχεδιασµό εγχώριων
ανταγωνιστικών προϊόντων σε πρωτογενές επίπεδο, η κυριαρχία µη καινοτοµικών
επιχειρηµατικών µοντέλων και η γραφειοκρατία αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες
σε

θέµατα

παρεµβάσεις

προώθησης
θα

πρέπει

της
να

επιχειρηµατικότητας.
αντιµετωπίζουν

τα

Συνεπώς,

οι

συγκεκριµένα

σχεδιαζόµενες
προβλήµατα

δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης στον
κλάδο ΤΠΕ.
Προτείνεται η ανάπτυξη εφαρµογών για την προβολή και προώθηση επιτυχηµένων
παραδειγµάτων επιχειρηµατικότητας, την ενηµέρωση επιχειρηµατιών για τις διαδικασίες
έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως και η ανάπτυξη δοµών
ενεργούς στήριξης της επιχειρηµατικότητας µέσω της αξιοποίησης επιχειρηµατικών
ιδεών σε θέµατα ΤΠΕ, εξεύρεσης χρηµατοδοτικών εργαλείων, βασικής χρηµατοδότησης,
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κατευθύνσεων επέκτασης των επιχειρηµατικών ιδεών και διοικητικής υποστήριξης (π.χ.
δηµιουργία portals, ηλεκτρονικά one-stop shops, εφαρµογών διάθεσης ψηφιακού
περιεχοµένου, προϊόντων και help desks). Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρµογές που θα
ενηµερώνουν τις επιχειρήσεις σχετικά µε διαθέσιµες ενισχύσεις, οργανωµένες σε
κατηγορίες ενδιαφέροντος, για παράδειγµα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, ενισχύσεις
από ΕΟΜΜΕΧ, κλπ, που θα δραστηριοποιούνται ως ηλεκτρονική γέφυρα οικονοµικών
συναλλαγών µεταξύ δηµοσίου τοµέα, επιχειρήσεων και τραπεζών, θα παρέχουν
πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες ελεγκτικού φορολογικού µηχανισµού και σχετικά
FAQs και θα ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα µεταξύ υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα,
π.χ. συναλλαγές µε ΙΚΑ, κλπ προς όφελος των επιχειρήσεων.
Ειδικότερη έµφαση αναµένεται να δοθεί στην χρησιµοποίηση συγκεκριµένων εργαλείων
για τη χρηµατοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων (start-ups) που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα των ΤΠΕ ή και που αξιοποιούν ΤΠΕ. Για την ανάπτυξη κινήτρων για τη
δηµιουργία των προαναφερθέντων επιχειρηµατικών σχηµάτων, προτείνεται η ανάπτυξη
εγγυοδοτικών / χρηµατοδοτικών µηχανισµών για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα των ΤΠΕ (π.χ. χρηµατοδοτικά εργαλεία τύπου JEREMIE), καθώς και η χρήση
venture capital για τη χρηµατοδότηση µεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων. Για την
υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν συνολικές
επιχορηγήσεις (Global Grants).

Ο Ειδικός Στόχος 1.4 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 2 και τους Γενικούς Στόχους 1, 2, 6,
7 ΕΣΠΑ
 Στις προτεραιότητες 2, 3, 4 του ΕΠΜ
 Στις 1.2.2, 1.3.3 ΚΣΚΓ
 Στις 8, 9, 12, 13, 14, 15 ΟΚΓ

3.1.3. Αναµενόµενες Επιπτώσεις - Στόχευση (σε Όρους Οµάδων – Στόχων /
∆ικαιούχων / Τοµέων / Περιοχών / Ειδικών Εδαφικών Μονάδων)

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 σχεδιάστηκαν µε στόχο την
ικανοποίηση αναγκών και κάλυψη αδυναµιών όπως αυτές αναδείχθηκαν από την
ανάλυση SWOT της προηγούµενης ενότητας. Συγκεκριµένα, η ανάλυση SWOT ανέδειξε
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αδυναµία µικροµεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων για ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία
τους. Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1.1, η υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων
για ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου εκπαιδευτικού χαρακτήρα - αλλά και η υλοποίηση
ανάλογων προγραµµάτων - αναµένεται ότι θα συντελέσει στη διατήρηση του συγκριτικού
πλεονεκτήµατος της διαθεσιµότητας ανθρώπινου δυναµικού υψηλής κατάρτισης καθώς
και θα τεθούν οι βάσεις για τη δηµιουργία κουλτούρας ∆ια Βίου µάθησης στον κλάδο των
ΤΠΕ. Οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις αναµένεται να αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο
αλλά µε περιφερειακή διάρθρωση.
Ωφελούµενοι των παραπάνω παρεµβάσεων αναµένεται να είναι οι ΜΜΕ των
περιφερειών σύγκλισης, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι επαγγελµατικές ενώσεις, καθώς
και τα επιµελητήρια. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις θα
περιλαµβάνουν δράσεις προώθησης και ενσωµάτωσης της ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται καταγεγραµµένη υστέρηση,
ενώ στο πλαίσιο επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου ενδέχεται να αναπτυχθούν
καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις.
Σε θεσµικό επίπεδο, η ανάλυση SWOT έχει αναδείξει καθυστερήσεις σε θέµατα
πιστοποίησης και ασφάλειας συναλλαγών (π.χ. παρεµβάσεις όπως η εφαρµογή
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και η θέσπιση της ηλεκτρονικής υπογραφής). Είναι σαφές
πως οι δράσεις του Ειδικού Στόχου 1.2 που συµβάλλουν στη ρύθµιση θεσµικών
ζητηµάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
δροµολογούν συγκεκριµένες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο εκτιµάται ότι θα βελτιώσουν
αισθητά την παροχή και χρήση ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών
προς τις επιχειρήσεις.
Ωφελούµενοι των παρεµβάσεων που συµπεριλαµβάνονται στον Ειδικό Στόχο 1.2
αναµένεται να είναι οι ΜΜΕ των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, οι ελεύθεροι
επαγγελµατίες, οι επαγγελµατικές ενώσεις, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια, η δηµόσια
διοίκηση, καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο επίτευξης του

συγκεκριµένου στόχου ενδέχεται να αναπτυχθούν καινοτόµες και πειραµατικές
παρεµβάσεις.
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Στόχου 1.3, τόσο το προτεινόµενο ψηφιακό
περιεχόµενο όσο και οι µηχανισµοί αναµένεται να αποτελέσουν σηµαντική υποστήριξη
κυρίως για το ρόλο του κλάδου των ΤΠΕ στην Περιφέρεια όπου δεν παρέχονται οι
ευκαιρίες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες προώθησης επιχειρηµατικότητας στο ίδιο
βαθµό όσο στα µεγάλα αστικά κέντρα. Ωφελούµενοι των παρεµβάσεων που εντάσσονται
στον Ειδικό Στόχο 1.3 αναµένεται να είναι οι ΜΜΕ των περιφερειών αµιγούς στόχου
σύγκλισης, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια, καθώς και συνεταιρισµοί.

Επιπλέον,

σηµειώνεται ότι οι παρεµβάσεις που εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3 θα
περιλαµβάνουν δράσεις προώθησης και ενσωµάτωσης της ισότητας των φύλων και
ισότητας των ευκαιριών σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται καταγεγραµµένη υστέρηση.
Όλες οι προαναφερόµενες παρεµβάσεις του Ειδικού Στόχου 1.4 αναµένεται να
εστιάσουν στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε περιφερειακό επίπεδο.
Ωφελούµενες αναµένεται να είναι και οι υπό-σύσταση επιχειρήσεις των περιφερειών
αµιγούς στόχου σύγκλισης που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ή που αξιοποιούν ΤΠΕ
(start-ups). Αντίστοιχα µε τους Ειδικούς Στόχους 1.1 και 1.3, οι παρεµβάσεις του Ειδικού
Στόχου 1.4 θα περιλαµβάνουν δράσεις προώθησης και ενσωµάτωσης της ισότητας των
φύλων και ισότητας των ευκαιριών σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται καταγεγραµµένη
υστέρηση.
Στο πλαίσιο ενδυνάµωσης των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων από την υλοποίηση
των ανωτέρω στόχων, θα αναπτυχθούν κατά περίπτωση καινοτόµες και πειραµατικές
παρεµβάσεις.
Τέλος, για την υλοποίηση των παραπάνω παρεµβάσεων θα χρησιµοποιηθούν κατά
περίπτωση

νέα

εργαλεία

χρηµατοοικονοµικής

τεχνικής,

καθώς

και

συνολικές

35

επιχορηγήσεις (Global Grants) .

35

Στο πλαίσιο του άρθρου 44, Καν. 1083/2006, προβλέπονται στο ΕΣΠΑ και προωθούνται από
το ΥΠΟΙΟ εργαλεία χρηµατοοικονοµικής µηχανικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και την αστική ανάπτυξη, ενώ διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητά τους µε τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, την ΕΤΕπ και άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
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3.1.4. Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και ∆είκτες

Για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων του
Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των
προτείνεται πλέγµα δεικτών όπως αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1.

ΤΠΕ»,

Αναλυτική

περιγραφή του ορισµού και της πηγής του δείκτη περιλαµβάνεται στην έκθεση της Εκ
των Προτέρων Αξιολόγησης.
Πίνακας 3.1: ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 1

∆είκτες Εκροών
Ονοµασία ∆είκτη

Χρηµατοδοτούµενες
επιχειρήσεις για
ενσωµάτωση ΤΠΕ
στην καθηµερινή
τους λειτουργία
Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου για
Επιχειρήσεις που
είναι Πλήρως
∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά
∆ηµιουργούµενες
και νέες
Επιχειρήσεις σε
τοµείς που
παράγουν ή
αξιοποιούν ΤΠΕ και
Χρηµατοδοτούνται
από venture capital
και άλλα
χρηµατοδοτικά
εργαλεία
Χρηµατοδοτούµενοι
κόµβοι παροχής
ψηφιακών
υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις

Πηγή ∆είκτη

Στόχος
2015

% Άξονα
που
καλύπτει ο
∆είκτης

Αναλυτική
περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

Νέος ∆είκτης

13.561

19%

Αναλυτική
περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

Επεξεργασµένος
δείκτης από Ψηφιακή
Στρατηγική Συµβατός
µε i2010

6

Αναλυτική
περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

∆είκτης από Ψηφιακή
Στρατηγική, Συµβατός
µε i2010

327

13%

Αναλυτική
περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

Νέος ∆είκτης

11

13%

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή
Βάσης

Περιγραφή

Αριθµός

2.645

Αριθµός

Αριθµός

Αριθµός

3

0

0

20%
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∆είκτες Αποτελέσµατος
Ονοµασία ∆είκτη

Χρηµατοδοτούµενες
Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα
αποδοχής
Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών
Χρηµατοδοτούµενες
Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα
αποδοχής
Ηλεκτρονικών
Πληρωµών για
Πωλήσεις µέσω
∆ιαδικτύου
Επιχειρήσεις που
χρησιµοποιούν
∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή
Βάσης

%

6,63

%

0,61

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

72,26

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

%

Περιγραφή

Πηγή ∆είκτη

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

∆είκτης από Ψηφιακή
Στρατηγική, Συµβατός
µε i2010

Στόχος 2015

8,75

∆είκτης από Ψηφιακή
Στρατηγική, Συµβατός
µε i2010

1,31

Επεξεργασµένος
δείκτης από Ψηφιακή
Στρατηγική Συµβατός
µε i2010

79,90

3.1.5. Λοιπά Ειδικά Ζητήµατα (Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, ∆ιαχωρισµός
Πράξεων Επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ)

Οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 θα
συγχρηµατοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, ο προγραµµατικός σχεδιασµός
προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων τύπου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) εντός του ορίου 10% του προϋπολογισµού του παρόντος
Άξονα.
Πέραν αυτού, η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των δράσεων του
παρόντος Άξονα και οµοειδών που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑ), γίνεται µέσω υιοθέτησης
«κριτηρίων διαχωρισµού» υπό τον συντονισµό της ΕΥΑΣ.
Ακολούθως, στο δεύτερο επίπεδο, οι ∆Α του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων. Συντάσσεται σε ετήσια βάση ειδική αναφορά για την πρόοδο και
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και χωρικής
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διάστασης και τις γνωστοποιούν στην ΕΥΑΣ και τις αρµόδιες αρχές του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ.

3.1.6.

Χρηµατοδότηση

του

Άξονα

Προτεραιότητας

1

και

Πεδία

Παρέµβασης

Εφαρµοστικού Κανονισµού (earmarking)
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3.2

Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

3.2.1. Στόχοι του Άξονα – Γενική Επισκόπηση

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραµµατική Περίοδο
έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούµενο τον πολίτη στις περιφέρειες αµιγούς
στόχου σύγκλισης. Η ωφέλεια του πολίτη σχετίζεται µε όλες τις πτυχές της ζωής του.
Συγκεκριµένα, ο Άξονας Προτεραιότητας εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους:


Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη
συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και



Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας διοίκησης για τον
πολίτη.

3.2.2. ∆ράσεις – Ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων

Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη
συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
Βασική προτεραιότητα για τη νέα προγραµµατική περίοδο αποτελεί η ισότιµη πρόσβαση
όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, η
διαθεσιµότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και η καταπολέµηση του
ψηφιακού χάσµατος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε
αναπηρία κλπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιµετωπιστούν οι εγγενείς σχετικές
αδυναµίες που αναδείχθηκαν άµεσα ή έµµεσα από την ανάλυση SWOT, όπως,
συγκεκριµένα, ο χαµηλός βαθµός εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήµατα ασφάλειας των
ΤΠΕ, η περιορισµένη συµβολή των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή του πολίτη, ο χαµηλός
βαθµός κατοχής και χρήσης Η/Υ από τους πολίτες, κυρίως εκτός των αστικών κέντρων,
η περιορισµένη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η καθυστέρηση ανάπτυξης
δοµών ευρυζωνικότητας.

Επίσης, έµφαση θα δοθεί σε παρεµβάσεις αξιοποίησης

τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές
διαδικασίες σε συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
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Για την επίτευξη της ισότιµης πρόσβασης στις δυνατότητες νέων τεχνολογιών
προτείνεται η περαιτέρω επέκταση ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών σε όλη τη
χώρα, µε παράλληλη εξασφάλιση των όρων «εµπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη
χρήση νέων τεχνολογιών τόσο σε ό,τι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας και
καταναλωτών-τεχνολογίας όσο και σε ό,τι αφορά στη διασφάλιση των συστηµάτων από
κακόβουλες επιθέσεις.
Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση SWOT της προηγούµενης ενότητας,
προτείνονται παρεµβάσεις για τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών µέσω
ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη µείωση της απαιτούµενης προσπάθειάς τους για την
πραγµατοποίηση καθηµερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους
παρέχονται.
Με βάση την παραπάνω επιδίωξη, προτείνεται η ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών
που θα υποστηρίξουν την ενηµέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση και ∆ια Βίου
Μάθηση αλλά και θα απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών αξιοποιώντας
ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τοµείς, όπως για παράδειγµα ο τουρισµός, οι
µεταφορές, η υγεία, η γεωργία κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται παρεµβάσεις όπως portals
τουριστικού περιεχοµένου, συστήµατα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, τηλεµατικές
υπηρεσίες µεταφορών προς τους πολίτες, ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδοµένων
αγροτικού χώρου (κλιµατολογία Ελλάδος, εδαφολογικοί χάρτες, χάρτες χλωρίδας και
πανίδας).
Παράλληλα προτείνεται η ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού περιεχοµένου στην
εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η συµβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία και η ανάπτυξη παρεµβάσεων για την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών
για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
Προτείνεται η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσω της ενσωµάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, προτείνεται η ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου στον
άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών – µουσείων – αρχείων και η ανάπτυξη παρεµβάσεων για
την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρµογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος.
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Επιπρόσθετα προτείνεται η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των
πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισµό, µέσω συνδυασµένων παρεµβάσεων
παιδείας

–

πολιτισµού

αλλά

και

στον

αθλητισµό,

όπου

στοχεύεται

και

η

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
Προτείνεται, επίσης, να δοθεί έµφαση στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
µέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδοµών και των εξοπλισµών που
σχετίζονται µε ΤΠΕ καθώς και µε την ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών δράσεων
που έχουν εφαρµογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, προτείνεται η υλοποίηση
δράσεων που αφορούν στη χρηµατοδοτική ενίσχυση πολιτών για την απόκτηση

(ή

πρόσβαση στη χρήση) «εξοπλισµού» ΤΠΕ, µέσω κουπονιών (vouchers).

Ο Ειδικός Στόχος 2.1 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 2, 3, 5 και τους Γενικούς Στόχους 5, 7,
10, 12 ΕΣΠΑ
 Στην προτεραιότητα 4 του ΕΠΜ
 Στις 1.2.3, 1.3.1 ΚΣΚΓ
 Στις 9, 23, 24 ΟΚΓ
Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον
πολίτη
Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς
τον πολίτη είναι εφικτή µέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Όπως έδειξε και η ανάλυση SWOT,
είναι περιορισµένος ο αριθµός πλήρως ψηφιακά παρεχόµενων υπηρεσιών (επίπεδο 4)
του ∆ηµοσίου τοµέα. Εποµένως, η

ενσωµάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές µεταξύ

∆ηµοσίου Τοµέα και πολιτών θα επιφέρει την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της
διαφάνειας και θα ενισχύσει την εξοικείωση χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους
πολίτες.
Ειδικότερα, προτείνεται να δοθεί έµφαση στον ανασχεδιασµό και την ψηφιακή διάθεση
των

υπηρεσιών από τον κατάλογο των 20 βασικών που δεν είναι ακόµα πλήρως

διαθέσιµες ή/και των υπηρεσιών αυτών που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο i2010, καθώς
και στη στοχευµένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας βάσει των
τοπικών αναγκών. Παράλληλα, προτείνεται η ανάπτυξη παρεµβάσεων για τη βελτίωση
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της ενηµέρωσης, της προβολής του εθνικού πολιτιστικού αποθέµατος αλλά και την
αξιοποίηση της µεγάλης διασποράς του Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσµο µέσω της
ενοποίησης υφιστάµενων διαδικτυακών τόπων, ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου και
συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου. Η ανάπτυξη των εφαρµογών αυτών στοχεύει σε
όλες τις διαστάσεις των πληθυσµιακών οµάδων (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε
αναπηρία, κλπ) και αναµένεται να ενδυναµώσει την ενηµέρωση που προέρχεται από τα
ΜΜΕ (κέντρου – περιφέρειας, έντυπα – ηλεκτρονικά, ελληνικά – διεθνή).
Επιπλέον,

ιδιαίτερη

σηµασία

για

την

αύξηση

της

αποτελεσµατικότητας

των

παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχει η ολοκλήρωση υφιστάµενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και διαφανή χρήση
των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Με

γνώµονα την παραπάνω διαπίστωση, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίων σηµείων
πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχοµένου κάθε είδους
(µέσω portals, infokiosks), η υποστήριξη µε ενιαίο τρόπο εναλλακτικών καναλιών
παροχής υπηρεσιών (remote, services, digital TV, συστήµατα επαυξηµένης και εικονικής
πραγµατικότητας κλπ) και η παροχή προσωποποιηµένων ψηφιακών υπηρεσιών στον
πολίτη (π.χ. πληροφόρηση ανάλογα µε την επαγγελµατική δραστηριότητα, την
οικογενειακή κατάσταση, την µαθητική ή φοιτητική ιδιότητα, κ.α.).

Παράλληλα,

προτείνεται να δοθεί έµφαση στην εξασφάλιση της αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και
ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του ∆ηµόσιου τοµέα προς τους πολίτες. Οι
προαναφερθείσες παρεµβάσεις θα υιοθετήσουν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους»
εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία
βασιζόµενες σεδιεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C
και συγκεκριµένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).
Όπως και στον Ειδικό Στόχο 1.2 έτσι και στον Στόχο 2.2 αναµένεται να αξιοποιηθούν
συνέργιες µε το Ε.Π. «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης». Οι
προαναφερθείσες

παρεµβάσεις

θα

συµπληρώνουν

και

θα

υποστηρίζουν

τις

παρεµβάσεις ανασχεδιασµού διαδικασιών ∆ηµοσίου τοµέα που θα συµπεριληφθούν στο
Ε.Π. «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
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Ο Ειδικός Στόχος 2.2 θα συµβάλει:
 Στις θεµατικές προτεραιότητες 2, 4 και τους Γενικούς Στόχους 7, 13
ΕΣΠΑ
 Στις προτεραιότητες 1, 4 του ΕΠΜ
 Στις 1.3.4 ΚΣΚΓ
 Στην 9 ΟΚΓ

3.2.3. Αναµενόµενες Επιπτώσεις - Στόχευση (σε όρους Οµάδων – Στόχων /
∆ικαιούχων / Τοµέων / Περιοχών / Ειδικών Εδαφικών Μονάδων)

Από την περιγραφή του Ειδικού Στόχου 2.1, γίνεται αντιληπτό πως ο συγκεκριµένος
στόχος θα επιτευχθεί µε την υλοποίηση εστιασµένων δεσµών παρεµβάσεων µε έντονη
περιφερειακή διάσταση, µε έµφαση σε πληθυσµιακές οµάδες (γεωγραφικές, ηλικιακές,
άτοµα µε αναπηρία, πληθυσµός αποµακρυσµένων περιοχών κλπ) στις οποίες το
ψηφιακό χάσµα εµφανίζεται εντονότερο.

Ωφελούµενοι από την υλοποίηση των

προαναφερθέντων παρεµβάσεων αναµένεται να είναι οι πολίτες των περιφερειών
αµιγούς στόχου σύγκλισης, καθώς και Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί (ΜΚΟ).
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.2 απευθύνονται τόσο
στο γενικό πληθυσµό των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης όσο και σε ειδικές
πληθυσµιακές οµάδες που αντιστοιχούν σε περιφέρειες µε ιδιαίτερα δηµογραφικά
χαρακτηριστικά. Ειδική µέριµνα θα ληφθεί έτσι ώστε οι προαναφερθείσες εφαρµογές να
είναι διαθέσιµες και κατάλληλα προσβάσιµες για άτοµα µε αναπηρία.
Στο πλαίσιο ενδυνάµωσης των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων από την υλοποίηση
των ανωτέρω στόχων, θα αναπτυχθούν κατά περίπτωση καινοτόµες και πειραµατικές
παρεµβάσεις.

Τέλος,

για

την

υλοποίηση

των

παραπάνω

παρεµβάσεων

θα

χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση νέα εργαλεία χρηµατοοικονοµικής τεχνικής, καθώς
και συνολικές επιχορηγήσεις (Global Grants)36.

36

Στο πλαίσιο του άρθρου 44, Καν. 1083/2006, προβλέπονται στο ΕΣΠΑ και προωθούνται από το ΥΠΟΙΟ
εργαλεία χρηµατοοικονοµικής µηχανικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την
αστική ανάπτυξη, ενώ διασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητά τους µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, την ΕΤΕπ και
άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
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3.2.4. Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και ∆είκτες

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης προόδου επίτευξης των προαναφερθέντων στόχων
του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», προτείνεται πλέγµα
δεικτών όπως αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Αναλυτική περιγραφή του ορισµού
και της πηγής του δείκτη περιλαµβάνεται στην έκθεση της Εκ των Προτέρων
Αξιολόγησης.
Πίνακας 3.2: ∆είκτες Παρακολούθησης Άξονα Προτεραιότητας 2

∆είκτες Εκροών
Ονοµασία ∆είκτη

∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης για
Πολίτες που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά
∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες για
Πολίτες που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά (εκτός
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης)
Επωφελούµενοι
πολίτες από
χρηµατοδοτούµενους
εξοπλισµούς ΤΠΕ

Μονάδα
Μέτρησης

Αριθµός

Τιµή
Βάσης

2

Αριθµός

0

Αριθµός

0

Περιγραφή

Πηγή ∆είκτη

Στόχος 2015

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

Επεξεργασµένος
δείκτης από
Ψηφιακή
Στρατηγική
Συµβατός µε i2010

6

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

Επεξεργασµένος
δείκτης από
Ψηφιακή
Στρατηγική
Συµβατός µε i2010

Αναλυτική περιγραφή
στο Παράρτηµα Γ

Νέος ∆είκτης

% Άξονα
που
καλύπτει ο
∆είκτης

60%
29

380.098

28%
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∆είκτες Αποτελέσµατος
Ονοµασία ∆είκτη

Ποσοστό πολιτών
που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά
Ποσοστό πολιτών
που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες
Υπηρεσίες που είναι
Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά (εκτός
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης)

Μονάδα
Μέτρησης

Τιµή
Βάσης

% επί του
πληθυσµού
της χώρας

6

Αναλυτική περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

Επεξεργασµένος δείκτης από
Ψηφιακή Στρατηγική
Συµβατός µε i2010

11

% επί του
πληθυσµού
της χώρας

5

Αναλυτική περιγραφή στο
Παράρτηµα Γ

Επεξεργασµένος δείκτης από
Ψηφιακή Στρατηγική
Συµβατός µε i2010

11

Περιγραφή

Πηγή ∆είκτη

Στόχος 2015

3.2.5. Λοιπά Ειδικά Ζητήµατα (Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, ∆ιαχωρισµός
Πράξεων Επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑ/ ΕΤΑ)

Οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις που εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 θα
συγχρηµατοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, ο προγραµµατικός σχεδιασµός
προβλέπει τη συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων τύπου Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) εντός του ορίου 10% του προϋπολογισµού του παρόντος
Άξονα.
Πέραν αυτού, η διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των δράσεων του
παρόντος Άξονα και οµοειδών που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑ), γίνεται µέσω υιοθέτησης
«κριτηρίων διαχωρισµού» υπό τον συντονισµό της ΕΥΑΣ.
Ακολούθως, στο δεύτερο επίπεδο, οι ∆Α του ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση», του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων. Συντάσσεται σε ετήσια βάση ειδική αναφορά για την πρόοδο και
αποτελεσµατικότητα των δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και χωρικής
διάστασης και τις γνωστοποιούν στην ΕΥΑΣ και τις αρµόδιες αρχές του ΠΑΑ και του
ΕΠΑ.
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3.2.6. Χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 και Πεδία Παρέµβασης
Εφαρµοστικού Κανονισµού (earmarking)
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3.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής

Στον Άξονα 3 θα ενταχθούν δράσεις προετοιµασίας, εφαρµογής, παρακολούθησης και
επιθεώρησης των έργων όπως επίσης και δράσεις αξιολόγησης και µελέτες. Επιπλέον,
εδώ εντάσσονται όλες οι ενέργειες πληροφοριών και επικοινωνίας.

3.3.1 Χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 3 και Πεδία Παρέµβασης
Εφαρµοστικού Κανονισµού (earmarking)
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3.4

Συγκεντρωτικός Πίνακας Εφαρµοστικού Κανονισµού
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3.5
Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και
ΕΤΑ.

3.5.1 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.
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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.
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 (άξονας 1 ΠΑΑ),
κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), 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. Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ

131

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

µικρές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής 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.
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, από το ΕΤΑ, περιορίζεται
σύµφωνα µε τον Καν. 1198/06, σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς
και σε επιχειρήσεις από 250-750 άτοµα ή έχουν κύκλο εργασιών 200 εκ.€.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΤΠΑ.

3.5.2 Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

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:

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:
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Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς (άξονας 3 ΠΑΑ)
•

και

τη διατήρηση και

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 προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
(άξονας 3 ΠΑΑ)
Α)

Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές -

που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά,
παιδιών προσχολικής ηλικίας,
δραστηριοτήτων (θέατρο,

βιβλιοθήκες,

ωδεία,

χώροι

εκθετήρια

κέντρα

άσκησης

φροντίδας

πολιτιστικών

κινηµατογράφος).

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού

υψηλότερου

αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Β)

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και

εκδηλώσεων ανάδειξης και

της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων,

διατήρησης

µικρής κλίµακας υποδοµή,

στολών κλπ.

Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα
300.000 €. Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού

υψηλότερου

αυτού του ορίου, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
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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 αναβάθµισης37 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα
παρακάτω:
•

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

•

αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

•

αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και
ιστορικής αξίας

Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο
επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ.
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.
Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.

37

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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Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ.

3.5.3 Ανθρώπινο δυναµικό
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηµέρωσης στο πλαίσιο εφαρµογής των
Αξόνων 3 και 4, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν.1698/2005 , υλοποιούνται στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης προγραµµάτων, µέσω του ΕΚΤ.
Όσον αφορά δράσεις κατάρτισης αγροτών που σχετίζονται µε τον Άξονα 2 του Καν.
1698/2005, καθώς και δράσεις κατάρτισης-ενηµέρωσης (διάρκειας µικρότερης των 50
ωρών), οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την
Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης του ΠΑΑ, µέσω του ΕΓΤΑΑ.
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για τις δράσεις κατάρτισης, ενηµέρωσης
στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 1 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του
µηχανισµού συντονισµού.
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.

3.5.4 Περιβάλλον

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).
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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 ΠΑΑ, θα χρηµατοδοτήσει
αποκλειστικά µικρής κλίµακας επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ (επιλέξιµου
συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €), στο πλαίσιο του Άξονα 3.
Μεγαλύτερου

προϋπολογισµού

επενδύσεις,

στις

περιοχές

του

άξονα

3,

θα

χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των
ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από τον ‘Άξονα

Προτεραιότητας 1

του ΠΑΑ 2007 – 2013.
¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του
όζοντος:
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά τη
ζωική και φυτική παραγωγή καθώς και την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων

του

Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ
Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾

Εθνικό δασολόγιο: Κατά περίπτωση και πιθανή συγχρηµατοδότηση ανάλογα µε το
είδος της πράξης από ΕΓΤΑΑ (∆ασικοί χάρτες) και από ΕΤΠΑ

κάθε άλλη σχετική

δράση.
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.
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Πίνακας 1:

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΕΓΤΑΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αντιπληµµυρικά έργα

♦

♦

Αρδευτικά δίκτυα

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα
(ανάλογα µε τη σκοπιµότητα), Άρδευση

♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για
ύδρευση

♦

♦
♦

Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα
νησιά ή αγροτικές περιοχές υπό όρους
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές
υψηλής φυσικής αξίας 38

♦

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 (λοιπές περιοχές)

♦

Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.

♦

Βιολογικοί καθαρισµοί

♦

♦

∆ιαχείριση απορριµµάτων

♦

♦
♦

Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη και
φυλές)
♦

Άγρια πανίδα
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA

39

♦

♦

Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης
(προϊόντα του παραρτήµατος 1 της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης (λοιπά
προϊόντα)

♦

Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας
του περιβάλλοντος

♦
♦

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

♦

♦

38

Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000
(2006)
39
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου Natura 2000
(2006)
138

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

♦

Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής και
δασικής προέλευσης
♦

Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης

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 δραστηριότητες που αφορούν διαχειριστικά µέτρα σε γεωργικές και σε δασικές
εκτάσεις και ενισχύσεις ιδιωτών για την προώθηση διαχειριστικών και προστατευτικών
µέτρων θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ
¾ δράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ
¾ υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας,
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών και δράσεις ενηµέρωσης θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ή το ΕΓΤΑΑ, ανάλογα µε την πράξη. Η διαφοροποίηση
θα διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.
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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 περιοχών

+

ΕΓΤΑ Παρατηρήσε
Α
ις

Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού Υλικού +
Πιλοτικά Έργα

+

Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης

+

∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις, ∆ικτύωση,
Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες

+

Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης

+

Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης

+

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

+

∆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
Leader

+

∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη

+
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Πίνακας 2 (συνέχεια):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση Προστασίας - Εισβάλλοντα Ξένα Είδη

+

Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης

+

Παροχή Υπηρεσιών, Αποζηµίωση για παραίτηση από
δικαιώµατα και απώλεια εσόδων

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

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 για ∆ηµόσια Πρόσβαση

ΕΓΤΑ Παρατηρήσε
Α
ις

+

Ανά τύπο γης

+

Ανάλογα µε
τη δράση

+

Ανάλογα µε
τη δράση

+
+
+
+

+

+

+

Ανάλογα µε
την πράξη
Ανάλογα µε
την
πράξη

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.
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:
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¾ Μέθοδοι 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)(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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3.5.5 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, κυρίως για παρεµβάσεις από
µη γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτούν
περαιτέρω, στο πλαίσιο του συντονισµού µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ,
όπως περιγράφεται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής των Ε.Π. Ο συντονισµός αυτός ασκείται
µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων χωρικά και
τοµεακά, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων.

∆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 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

•

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
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•

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,
γεωθερµίας κλπ.).

∆ύνανται να χρηµατοδοτούνται επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά στα καταλύµατα η δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες / 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 (όπως η κάλυψη των αναγκών από την
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ο βαθµός επίτευξης των επιχειρησιακών σχεδίων
των περιοχών αυτών, οι επιπτώσεις από την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής κ.λ.π.) 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 €. Οι
επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας
χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες περιοχές αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους
προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Στη µεταποίηση, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, οι κάθε είδους
συνεταιρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. Περαιτέρω εξειδίκευση
αυτού του κριτηρίου είναι δυνατόν να αποφασισθεί στο πλαίσιο του µηχανισµού
συντονισµού

προώθησης

της

συµπληρωµατικότητας

των

δράσεων

(όπως

προαναφέρθηκε) σε θεµατικό επίπεδο (τοµέας παρέµβασης). Η εξειδίκευση αυτή θα
λαµβάνει

σε

κάθε

περίπτωση

υπόψη

την

εξυπηρέτηση

των

στρατηγικών

αναπτυξιακών προτεραιοτήτων των Ταµείων και των ΕΠ.
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Σηµειώνεται ότι η στήριξη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων µε
στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του οικονοµικού ιστού των
περιοχών εφαρµογής στους τοµείς της µεταποίησης ή και εµπορίας (εκτός γεωργικών
προϊόντων), αφορά µόνο πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

3.5.6 Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος

Αγροτικής

Ανάπτυξης

2007-2013

και

του

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

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 2007-2013, 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.
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Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε
περιοχές οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ.
Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια
διαχωρισµού:
•

Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά
προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες
Τοπικής

∆ράσης

Αλιευτικών

Περιοχών,

για

την

ένταξή

τους

στον

Άξονα

Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής στις
Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα από
τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του προϋπολογισµού, που
αναλογεί από το Μέτρο 4.1, για κάθε περιοχή παρέµβασης. Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών
για χρηµατοδότηση ιδιωτικών έργων µπορεί να γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του
ΠΑΑ στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν την εξάντληση των διαθέσιµων
πόρων του Μέτρου 4.1.

3.5.7 Οριζόντια ∆ιάταξη

Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε
βάση τις σχετικές εντάξεις πράξεων) 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.
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4.

∆ιατάξεις Εφαρµογής

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, 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 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.
Η εθνική αρχή συντονισµού 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.
Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013
Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών,
µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)
παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές
πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ii)
έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης 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,
(iii)
συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τις
επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,
(iv)
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστήθηκε 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,
(v)
συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης,
ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής,
(vi)
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47
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και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 0 του παρόντος, επεξεργάζεται
τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές
σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,
(vii)
παρέχει οδηγίες 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
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης
και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή
αυτών,
(viii) διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
(ix)
διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την
παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού,
(x)
συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
(xi)
παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού,
(xii)
υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής
του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
(xiii) συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται
στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της
πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως
ορίζονται στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του
στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
(xiv) διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό µεταξύ της
συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό
µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,
(xv)
έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής
εισόδου)
(xvi) µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη ειδικής
επιτροπής
(xvii) διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων,
παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
(xviii) διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των
διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων,
(xix) συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση
καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,
(xx)
οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών
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.
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(xxii)

µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής earmarking σύµφωνα µε το
άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τον συντονισµό µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και την παρακολούθηση της εφαρµογής της
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω των ειδικών
υπηρεσιών: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων», «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων», που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και µέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης» που υπάγεται στη Γενική
Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 0 προσδιορίζονται οι
ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:
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)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα
που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την
προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις
άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της
Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής
ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.
Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για 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, µε τη σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής
συντονισµού και σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη
συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
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(vii)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

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. Για το παραπάνω συνεργάζεται 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.

Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η
ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της
EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την
κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα
παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής
Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυµης µη κερδοσκοπικής
εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα («∆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.
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, η ειδική υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική αρχή
συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής
στα περιφερειακά ΕΠ.
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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 των
συναρµόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, 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.
Ειδικότερα η ανωτέρω ειδική υπηρεσία θα γνωµοδοτεί εκ των προτέρων και εντός δέκα πέντε
(15) ηµερών, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας συντονισµού τις προσκλήσεις που θα
εκδίδονται από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και που αφορούν σε έργα / δράσεις
/ παρεµβάσεις που αφορούν άµεσα στο περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις
αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού, θα καθορίσει τις
κατηγορίες πράξεων για τις οποίες θα είναι απαραίτητη η ανωτέρω διαδικασία συντονισµού.
Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε στρατηγικό,
επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε επιχειρησιακό επίπεδο, από
ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της
στρατηγικής και θα αναλάβει αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του
τοµέα υγείας-πρόνοιας που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάµεσου
φορέα στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισµού στο συντονισµό του προγραµµατισµού
και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων 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 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 σειρά επενδύσεων
µικρότερου µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας &
Οικονοµικών, σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες διαχειριστικές
αρχές.
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Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας
Στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας», που βρίσκεται
υπό διαβούλευση, προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και παρεµβάσεων
Ε&Τ, καθώς για το σκοπό αυτό πρόκειται να ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η
∆ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη χάραξη και
άσκηση πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, ανήκει και ο
συντονισµός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα ή φορείς .
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα.
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.
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 την 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.
∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα
µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για:
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(i)

(ii)

τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα
κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ, καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών
πληροφοριών σχετικά µε:
− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ
− 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 τα 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 προκειµένου αυτές να
ενταχθούν στο ΕΠ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των
δικαιούχων σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii)
του υποκεφαλαίου 0, 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. ευρώ
στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη εντός δέκα
πέντε ηµερών. Η απόφαση ένταξης µπορεί να εκδίδεται µετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των
είκοσι πέντε εκατ. ευρώ (25.000.000) 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 τον δικαιούχο
γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά
τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης.
• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή διενεργεί:
(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,
− 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
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(iii)

(iv)

Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται
δειγµατοληπτικές
επαληθεύσεις
βάσει
µεθόδου
δειγµατοληψίας.
Κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή
επιβεβαιώνει την εφαρµογή των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει,
κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
(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 επαλήθευση της ακρίβειας
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, η
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή 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 τη διαχειριστική αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων
και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε
ετήσια βάση.
• 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 είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του
ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη
µονάδα που είναι αρµόδια για την διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.
τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ λογιστικών
εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής και
καταχώρησης στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους
και την αξιολόγηση. Μεριµνά για την καλή λειτουργία του ΟΠΣ σε σχέση µε το ΕΠ,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :
• Συλλέγει και τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης αναλυτικά στοιχεία
υλοποίησης, µέσω τυποποιηµένων εντύπων,
• 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,
• Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
• Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα
δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης.
τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
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•

(v)

(vi)

οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο
λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν
ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην
τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν
κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως
αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,
τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των 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 η διαχειριστική αρχή:
• 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
• 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,
• κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού,
στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
• εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των
αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα
έγγραφα,
• µεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης,
• προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης 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
τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισµού. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα)
στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης,
δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά
συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα
ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους
εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα
• όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της
δήλωσης κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των
κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις
• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που
σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων
• 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.
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)

τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε
κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• 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.
την υποστήριξη των εργασιών 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 η διαχειριστική αρχή
• 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 υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης.
τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την υποβολή στην
Επιτροπή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
• συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,
• υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης τις εκθέσεις του ΕΠ,
• υποβάλλει τις εγκεκριµένες εκθέσεις στην εθνική αρχή συντονισµού και στην
Επιτροπή (συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών στοιχείων).
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
που ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2
παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και
πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, το οποίο
οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,
ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν.
(ΕΚ).1828./2006,
• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η
υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
• ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν
στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών.
την υποβολή, στην Επιτροπή, των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να
αξιολογήσει τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του
ΕΠ και τη σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ προτάσεων
για αναθεώρησή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα
και την σχετική ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα
έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων
την από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, την
ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και την
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(xv)

(xvi)

παρακολούθηση και σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που
δίδεται στα σχόλιά της
την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής
ελέγχου ή βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά τα
προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
την εισήγηση στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί

Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», σύµφωνα µε
το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή απόφαση του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΠ «Κοινωνία της
Πληροφορίας» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών και η οποία µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης
επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι
αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ σε
σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. 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 άλλο νοµικό
πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει
αποκλειστικού δικαιώµατος που του
παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής
ρυθµίσεως.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από διαγωνιστική
διαδικασία ή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που ο
ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη
σύµβασης ανάθεσης.
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια (i), (ii), (iii), (iv), (vi),
(viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 0 και θα
εξειδικεύονται ανά περίπτωση στις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή συµβάσεις.
Οι ενδιάµεσοι φορείς συνεργάζονται επίσης µε την οικεία διαχειριστική αρχή στην άσκηση
των λοιπών αρµοδιοτήτων της και οι αµοιβαίες υποχρεώσεις θα εξειδικεύονται στην σχετική
Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
ενδιάµεσων φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο ενδιάµεσος φορέας
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διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, βάσει
τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής ενηµέρωση της
διαχειριστικής αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων που έχουν
εκχωρηθεί. Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
• Παραλαµβάνει και εξετάζει τις σχετικές εκθέσεις και αναφορές που υποβάλλουν οι
ενδιάµεσοι φορείς.
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται από
τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της
αρχής ελέγχου.
• ∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους φορείς
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
τους έχουν ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των
οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες
επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό
του.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για δράσεις που
στοχεύουν απευθείας σε πολίτες και επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) ορίζεται ως
ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης η νέα οργανωτική δοµή «Ψηφιακές Ενισχύσεις» Α.Ε., που θα
υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
ορίζεται ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του επενδυτικού
νόµου, αρµοδιότητάς της.
Λοιποί ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, θα εξειδικευτούν κατά την κοινοποίηση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και το άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. 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.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης κυρίως για τον δηµόσιο τοµέα, µέσω προγραµµατικών συµφωνιών.
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
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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.
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 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
- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές και τους
ενδιάµεσους φορείς
(iii)
διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν 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) 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.
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Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)
∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(ii)
∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για
την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό
διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006,
(iii)
Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική
ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο
ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα
ελέγχου, τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και
ενδεικτικό προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος
των κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη
την περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός
επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική
ελέγχου.
(iv)
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την
στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Η
πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο,
καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι
πληροφορίες που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου
2015 περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη
δήλωση κλεισίµατος,
• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη
της και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και
ελέγχου λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι
καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και,
συνεπώς, ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές,
• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88,
παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών δαπανών.
(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 έργου 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.
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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.
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) δύο ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων
επιχειρησιακών προγραµµάτων και µία ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
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.
Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 0 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
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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.
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 εθνική
αρχή συντονισµού.
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 0 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
Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια
πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα
Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την
υποβολή πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
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Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των
φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
∆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 Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης και
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.
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 υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών (ειδικές υπηρεσίες συντονισµού δράσεων τοµεακών
πολιτικών, Υπουργείο Πολιτισµού κλπ.)
Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων
Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή

Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά,
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή
τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει
σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.
• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και
διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.
• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας.
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, 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.
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.
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Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Ως µέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης συµµετέχουν:
• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού
• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,
• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών
• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι
αρµόδιες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας,
έρευνας και καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων
• 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.
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.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική
αρχή του ΕΠ, η οποία 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, καθώς και τις αξιολογήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο
υποκεφάλαιο 0,
• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται
στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,

165

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

•

•

•

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,
µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του
ΕΠ η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των
Ταµείων που αριθµούνται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 ή στη
βελτίωση της διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισής τους,
εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων.

∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε
το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός
Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων
ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία
της Πληροφορίας.
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.
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
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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 για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.
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.
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:
• 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.
Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής, εθνικής εµβέλειας, οι οποίες δεν έχουν
συγκεκριµένο χωρικό προσδιορισµό (όπως µελέτες οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν σε
όλη τη χώρα, προβολή /δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ, κλπ) και οι οποίες υλοποιούνται από τα
τοµεακά ΕΠ, δεν προσµετρώνται στις πιστώσεις για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.
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Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση
των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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.
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.
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 και την εθνική αρχή συντονισµού.
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση
αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα
όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του
προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή
του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν
στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους
αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική αρχή
και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της
αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία

169

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Τεκµηρίωση
της
συµβολής των ΕΠ
στην εφαρµογή του
εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Αξιολόγηση
της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαίτηση άρθρου 29
του Καν. 1083/2006
για
τη
στρατηγική
υποβολή
εκθέσεων
από τα κράτη µέλη

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 29 του Καν. 1083/2006

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

Επιβεβαίωση
επικαιρότητας
στρατηγικής και
επιτευξιµότητας
στόχων του ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΣΠΑ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες
αποκλίσεις
των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου και ποιες είναι οι
απαραίτητες
διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο
ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει
βελτίωση του προγραµµατισµού και της
στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

της
της
της
των

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

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

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΗΣ

Τεχνική
Βοήθεια

Γραφείο
Πρωθυπουργού, Ειδική
Τεχνική Επιτροπή για
την Αξιολόγηση, Ε.Ε.,
αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις
µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική
Τεχνική
Επιτροπή
για
την
Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις
µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙ∆ΟΣ

Αξιολόγηση
της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ πριν τη
λήξη
της
προγραµµατικής
περιόδου

Επιβεβαίωση
επικαιρότητας
στρατηγικής και
επιτευξιµότητας
στόχων του ΕΣΠΑ

της
της
της
των

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 ;

ΣΚΟΠΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΤΗΣ

Λήψη απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση
του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ
του

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Ειδική
Τεχνική
Επιτροπή
για
την
Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού,
∆ιαβουλεύσεις
µε
αρχές διαχείρισης ΕΠ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΟΝΟ-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

∆ΟΤΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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 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 ΕΠ

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

Επιβεβαίωση
της
επικαιρότητας
της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας
των
στόχων του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση
του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι
µεγαλύτερες
αποκλίσεις
των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους
προγραµµατικούς στόχους και ποιες είναι οι
βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιµάται
χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες είναι οι
απαραίτητες
διορθωτικές
παρεµβάσεις
προκειµένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως
αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ;
Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε ποιους
τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει
και της νέας προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή
αναθεώρηση του ΕΠ

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική
Βοήθεια

Αρχή
συντονισµού,
Ε.Ε., αρχή διαχείρισης
του κάθε ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1.

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.

ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.

ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

&

4.

ΕΠ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ

5.

ΕΠ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

6.

ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

7.

ΕΠ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8.

ΕΠ
ΘΡΑΚΗΣ

9.

ΕΠ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-

10.

ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ

11.

ΕΠ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

12.

Αξιολόγηση
της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ-

Αξιολόγηση
της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΠ πριν την
λήξη
της
προγραµµατικής
περιόδου

ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

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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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.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία
της κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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 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 τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας και
πληροφόρησης και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.

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
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(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.
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Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την
επαλήθευσή τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα
τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ
προκειµένου να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που
προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο
του ΕΠ, θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που
διαχειρίζονται τα ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους
δηµιουργούµενους τόκους στη διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή
πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην
παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην αρχή πιστοποίησης, µετά
από αίτηµά της.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η
διαχειριστική αρχή του Ε.Π., 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.
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.
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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.

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των
στόχων των Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της
Επιτροπής και του κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των
ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και
οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα
επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα που έχουν ληφθεί όπως:
(i)
Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού
µε στόχο τη διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών
επιλογών ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και
αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
(ii)
Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των
αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ
ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία
αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την διασφάλιση της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου αντιπροσωπεύονται όλοι οι
σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος φορείς.
Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη
το βαθµό της συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι,
την εµπειρία και ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη
προώθησης της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να
προσφέρει την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους
και υλοποιείται µέσω της ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων
των διαφόρων εταίρων στο κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.

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 επιχειρήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία
και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
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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 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 κα 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)
Τη 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.

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).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή
µέσω του ΟΠΣ στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το
ποσοστό συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει
το καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του 10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης,
σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο
άξονα προτεραιότητας που να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων
χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και της µη υπέρβασης του ανώτατου
επιτρεπτού ορίου συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.
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ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΟΧΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη του
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.
Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση και στην
υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσιάζει
αδυναµίες, ασυνέχεια, αλλά ταυτόχρονα και µία αναµφισβήτητη δυναµική η οποία
πρέπει να αξιοποιηθεί.
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.

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση,
οργάνωση και λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο
44 του Κανονισµού. Τα ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε
αρµόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.
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ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
Οι πράξεις που η περίοδος εκτέλεσής τους εµπίπτει στην περίοδο επιλεξιµότητας των
δαπανών δύο προγραµµατικών περιόδων (2000-2008) και (2007-2015) µπορούν να
χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ των αντίστοιχων περιόδων εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
- η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιµα στάδια
ή τµήµατα για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε διακριτό οικονοµικό και φυσικό
αντικείµενο για κάθε ΕΠ
- πληρούνται οι όροι χρηµατοδότησης και επιλεξιµότητας των πράξεων
- τηρούνται ενδεχόµενοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί για τις πράξεις.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
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.
∆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.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας 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.
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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5.

Χρηµατοδοτικοί Πίνακες

Πίνακας 11: Ενδεικτική Ετήσια Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής
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Πίνακας 7: Χρηµατοδοτικό Σχήµα ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας
1

Η βάση υπολογισµού της Κοινοτικής Συνδροµής είναι η ∆ηµόσια ∆απάνη (Στήλη 8)

2

α

Η Στήλη 11 περιλαµβάνει άλλους εθνικούς πόρους, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ
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Επιλέξιµες Περιφέρειες - ∆ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά
Πίνακας 1.1: Πληθυσµός Χώρας ανά Περιφέρεια και Φύλο
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Πίνακας 1.2: Πληθυσµιακός ∆υναµισµός και Κοινωνικά Βάρη ανά Περιφέρεια
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Πίνακας 1.3: ΑΕΠ & ΜΑ∆ σε Περιφερειακό Επίπεδο

Πίνακας 1.4: Επίπεδο Εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια
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Πίνακας 1.5: Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής – Τοµεακή ∆ιάρθρωση & Περιφερειακή
Κατανοµή

Πίνακας 1.6: Παραγωγή Εργασίας ανά Περιφέρεια
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Πίνακας 1.7: Απασχόληση – Ανεργία ανά Περιφέρεια

Πίνακας 1.8: Ποσοστό Απασχόλησης ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας και ανά
Περιφέρεια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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Στρατηγική της Λισσαβόνας
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί µία δέσµευση–συµφωνία των Ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων, µε σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε ένα ενιαίο στόχο. Ο
στόχος αυτός είναι να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της
γνώσης παγκοσµίως, µία οικονοµία που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, κοινωνική
συνοχή, σεβασµό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. Η Στρατηγική της
Λισσαβόνας αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προτείνει κατευθύνσεις στις οποίες θα
πρέπει να κινηθούν οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ειδικότερα
προβλήµατα του κάθε κράτους µέλους.
Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας ενέκρινε µία δεκαετή
στρατηγική, ώστε να υλοποιηθεί ο προαναφερόµενος στόχος. Με αυτόν τον τρόπο, η
δηµιουργούµενη ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία θα αποτελούσε την ευρωπαϊκή
απάντηση στις επείγουσες προκλήσεις που αντιµετώπιζε και συνεχίζει να αντιµετωπίζει
η Ευρώπη.
Πέντε χρόνια µετά την αρχική ατζέντα των µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της
Λισσαβόνας, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση που διαµορφώθηκε µε τις επικρατούσες
οικονοµικές συνθήκες, την αβεβαιότητα διεθνώς, την αργή πρόοδο των κρατών - µελών
και τη σταδιακή απώλεια ευδιάκριτου στόχου, είχε ως αποτέλεσµα να καθυστερήσει η
υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.
Έτσι το 2005, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρότεινε ένα «νέο ξεκίνηµα»
για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της Ε.Ε. σε δύο
κύριους στόχους:


επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης, οικονοµικής µεγέθυνσης, και



δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Αυτή η ενδιάµεση αναθεώρηση δε φιλοδοξεί να καταρτίσει από την αρχή τη στρατηγική
της Λισσαβόνας αλλά εισηγείται νέες ενέργειες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που θα
βοηθήσουν την υλοποίηση του οράµατος που απορρέει από τη στρατηγική. Ειδικότερα,
έχει σκοπό να επανεξετασθούν τρεις βασικές αρχές :
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1) Καλύτερη στοχοθέτηση των ενεργειών της Ευρώπης – η επικέντρωση
όλων των προσπαθειών των Ευρωπαϊκών χωρών στην εφαρµογή των
πολιτικών µε τις µεγαλύτερες επιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη – µέλη
θα πρέπει να τηρήσουν τις ανειληµµένες υποσχέσεις, να στηρίξουν τις
µεταρρυθµίσεις που ήδη εκτελούνται, και να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο
στην επίτευξη των γενικών στόχων.
2) Κινητοποίηση για τη στήριξη της αλλαγής - η αποτελεσµατική υιοθέτηση
των στόχων της Λισσαβόνας είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρµοστούν
στην πράξη οι σχεδιαζόµενες πολιτικές. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την
επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας, σε οποιοδήποτε επίπεδο,
οφείλουν να συµµετέχουν στην εφαρµογή αυτών των µεταρρυθµίσεων, οι
οποίες αναµένεται να ενταχθούν και στις εθνικές πολιτικές συζητήσεις.
3) Απλούστευση

και

ορθολογική

οργάνωση

της

στρατηγικής

της

Λισσαβόνας - η διευκρίνιση των αρµοδιοτήτων κάθε εµπλεκόµενου φορέα, η
απλούστευση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων και η ενίσχυση της
εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβόνας µέσω προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών προγραµµάτων δράσεως. Ακολουθείται
πλέον η ανάπτυξη µιας ενιαίας σειράς «κατευθυντηρίων γραµµών» για τη
στρατηγική της Λισσαβόνας που θα πλαισιώνει τη δράση των κρατών µελών,
µε τη βοήθεια µιας µόνο έκθεσης σε επίπεδο Ε.Ε. και µιας µόνο έκθεσης σε
εθνικό επίπεδο για την παρουσίαση της προόδου.
Στο επίκεντρο της προτεινόµενης εταιρικής σχέσης για τη µεγέθυνση και την
απασχόληση βρίσκεται το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας. Το πρόγραµµα αυτό
καθορίζει τις προτεραιότητες που θα βοηθήσουν την Ε.Ε. και τα κράτη - µέλη της να
αυξήσουν την παραγωγικότητα και να δηµιουργήσουν περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας, καλύπτοντας δράσεις σε τρεις βασικούς τοµείς:


να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας,



γνώση και καινοτοµία ως παράγοντες µεγέθυνσης, και



δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.
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Η Στρατηγική της Λισσαβόνας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των ΤΠΕ, την εκπαίδευση
του ανθρώπινου κεφαλαίου στην χρήση τους καθώς και στην επιχειρηµατικότητα.
Συνεπώς οι στρατηγικές ΤΠΕ που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας για ανάπτυξη
και απασχόληση.
i2010 και Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη Στρατηγική i2010 για την προώθηση των
ΤΠΕ. Η συγκεκριµένη στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή µιας ολοκληρωµένης
προσέγγισης σε επίπεδο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία θα καλύπτει το θεσµικό πλαίσιο καθώς και την έρευνα και την
ανάπτυξη, προωθώντας την πολιτισµική διαφοροποίηση.
Ειδικότερα, η στρατηγική που απορρέει από την Στρατηγική i2010 προσανατολίζεται σε
τρεις προτεραιότητες:
1. ∆ηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας,
2. Επενδύσεις

σε

έρευνα

και

τεχνολογική

καινοτοµία

για

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. , και
3. ∆ηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς που προάγει
την ποιότητα ζωής.
Ακολουθεί ανάλυση των παραπάνω προτεραιοτήτων:
∆ηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας
Για τη δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που θα παρέχει
οικονοµικά προσιτές και ασφαλείς επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων, καθώς και πλούσιες,
ποικίλου περιεχοµένου ψηφιακές υπηρεσίες, πρέπει εξαρχής να αντιµετωπιστούν τρεις
κύριες προκλήσεις που προέρχονται από την ψηφιακή σύγκλιση:
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1. Ταχύτερες

ευρυζωνικές

υπηρεσίες

στην

Ευρώπη

για

τη

διανοµή

περιεχοµένου,
2. Αυξηµένη διαλειτουργικότητα µεταξύ υπηρεσιών ∆ηµοσίου τοµέα τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και µεταξύ χωρών-µελών, και
3. Ασφάλεια: το διαδίκτυο να καταστεί ασφαλέστερο από απειλές απάτης,
επιβλαβές περιεχόµενο και τεχνολογικές αστοχίες, ώστε να αυξηθεί η
εµπιστοσύνη µεταξύ των επενδυτών και των καταναλωτών.
Το θεµατολόγιο της στρατηγικής i2010 για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της πληροφορίας
θα επιταχύνει την οικονοµική αξιοποίηση των ΤΠΕ χάρη στα ακόλουθα µέτρα:


Αναθεώρηση του πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες

(2006),

συµπεριλαµβανοµένου

του

καθορισµού

αποτελεσµατικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ραδιοφάσµατος
(2005),


∆ηµιουργία συνεκτικού πλαισίου εσωτερικής αγοράς για ψηφιακές
υπηρεσίες και µέσων επικοινωνίας, µε:
¾ Εκσυγχρονισµό του νοµικού πλαισίου για τις οπτικοακουστικές
υπηρεσίες, αρχίζοντας µε πρόταση της Επιτροπής το 2005 για
αναθεώρηση της οδηγίας 'τηλεόραση χωρίς σύνορα’,
¾ Προσαρµογές στο κοινοτικό κεκτηµένο, και
¾ Προώθηση

ταχείας

και

αποτελεσµατικής

υλοποίησης

του

υφιστάµενου και επικαιροποιηµένου κεκτηµένου που διέπει τις
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων
επικοινωνίας.


Υποστήριξη για τη δηµιουργία και διάθεση ευρωπαϊκού περιεχοµένου,



Καθορισµός και εφαρµογή στρατηγικής για ασφαλή ευρωπαϊκή Κοινωνία
της Πληροφορίας (2006), και



Στοχοθετηµένες δράσεις για την προώθηση διαλειτουργικότητας, ιδίως για
διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων (2006/2007).
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Επενδύσεις

σε

έρευνα

και

τεχνολογική

καινοτοµία,

για

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.
Η δεύτερη προτεραιότητα στοχεύει σε κορυφαίες σε παγκόσµιο επίπεδο επιδόσεις σε
έρευνα και καινοτοµία ΤΠΕ κλείνοντας το χάσµα µε τους ανταγωνιστές της Ευρώπης. Η
στρατηγική της Λισσαβόνας προβάλλει τη σηµασία των επενδύσεων στην έρευνα και την
καινοτοµία για τη δηµιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Ευρώπη είναι επιτυχής
στην εφεύρεση και την επινόηση, παρουσιάζει όµως υστέρηση στην καινοτοµία. Με τη
στρατηγική i2010 θα επιδιωχθεί εποµένως ενεργά η άρση φραγµών µεταξύ ερευνητικών
αποτελεσµάτων και οικονοµικής ανταπόδοσης.
Για την αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτοµία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


Προτείνει την αύξηση κατά 80%, έως το 2010, της υποστήριξης για
έρευνα σε κοινοτικό επίπεδο στις ΤΠΕ και καλεί τα κράτη µέλη να
πράξουν το ίδιο,



Ορίζει ως προτεραιότητα στρατηγικής την έρευνα σε ΤΠΕ γύρω από τους
βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου
(2007),



∆ροµολογεί
αντιµετώπιση

πρωτοβουλίες
βασικών

έρευνας

και

προβληµάτων

για

εγκατάστασης
τα

οποία

για

την

απαιτούνται

τεχνολογικές και οργανωτικές λύσεις (2006),


Ορίζει συµπληρωµατικά µέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών
επενδύσεων σε έρευνα και καινοτοµία στις ΤΠΕ (2006),



∆ιατυπώνει συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες για
όλους, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθύνσεων της Κοινότητας για
την σύγκλιση, 2007-2013,



Ορίζει πολιτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν που στοχεύουν στην άρση
τεχνολογικών, οργανωτικών και νοµικών φραγµών για υιοθέτηση ΤΠΕ µε
εστίαση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και



Αναπτύσσει εργαλεία για την υποστήριξη νέων µοντέλων εργασίας που
βελτιώνουν την καινοτοµία σε επιχειρήσεις και την προσαρµογή σε
ανάγκες νέων δεξιοτήτων.
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∆ηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς, που προάγει
την ποιότητα ζωής
Η τρίτη προτεραιότητα αφορά στη δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας, χωρίς
αποκλεισµούς που θα προάγει την ποιότητα ζωής. Είναι αποδεκτό πως η επίδραση των
ΤΠΕ στην κοινωνία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η χρήση τους. Η στρατηγική i2010
αναγνωρίζει την επίδραση αυτή µε τρεις τρόπους: εξασφαλίζοντας κατ’ αρχήν ότι από τις
ΤΠΕ επωφελούνται όλοι οι πολίτες, καθιστώντας τις δηµόσιες υπηρεσίες καλύτερες,
οικονοµικά αποτελεσµατικότερες και πιο προσιτές βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.
Οι ΤΠΕ χρησιµοποιούνται ευρύτερα και από τη χρήση τους επωφελούνται περισσότερα
άτοµα. Σήµερα όµως περισσότερος από τον µισό πληθυσµό της EE είτε δεν επωφελείται
πλήρως από τη χρήση των ΤΠΕ είτε είναι ουσιαστικά αποκοµµένος. Η ενίσχυση της
κοινωνικής, οικονοµικής και χωρικής σύγκλισης, καθιστώντας προσιτά τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες ΤΠΕ, συµπεριλαµβανοµένων και καθυστερηµένων περιφερειών, συνιστά
οικονοµική,

κοινωνική,

ηθική

και

πολιτική

επιταγή.

Στην

στρατηγική

i2010

υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η πλήρης συµµετοχή καθώς και η παροχή στους πολίτες
βασικών ψηφιακών ικανοτήτων.
Για την προώθηση αυτής της προτεραιότητας του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:


Εκδίδει κατευθύνσεις πολιτικής για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα και
την ευρυζωνική κάλυψη (2005),



Προτείνει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ένταξη (2008),



Εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τους
στρατηγικούς

προσανατολισµούς

για

δηµόσιες

υπηρεσίες

που

χρησιµοποιούν ΤΠΕ (2006),


∆ροµολογεί έργα επίδειξης για να δοκιµαστούν, σε επιχειρησιακή
κλίµακα, τεχνικές, νοµικές και οργανωτικές λύσεις για επιγραµµικές
δηµόσιες υπηρεσίες (2007), και



Ως αρχικό βήµα, συγκροτεί τρεις πρωτοβουλίες 'ποιότητας ζωής' στις
ΤΠΕ (2007).
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Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 αποτελεί µια συνεκτική και ολοκληρωµένη
στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Έχει ως στόχο να
ενεργοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναµικό καθενός εξ’
αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα.
Αναγνωρίζει πως κάθε πολίτης είναι ξεχωριστός, µε ιδιαίτερες ανάγκες, δυνάµεις αλλά
και δυνατότητες που µπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν ως κινητήριος δύναµη για την
πρόοδο της κοινωνίας. Παράλληλα, αντιµετωπίζει την κάθε επιχείρηση, µικρή ή µεγάλη,
ως το κύριο συστατικό στοιχείο για την οικονοµική ανάπτυξη και ως απαραίτητη πηγή
παραγωγής πλούτου στη χώρα.

Επίσης, η Ψηφιακή Στρατηγική βασίζεται στην

αντίληψη ότι δεν µπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική και κοινωνική συνοχή χωρίς την
εξασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας και οικονοµικής ανάπτυξης που θα τη
χρηµατοδοτήσει µε βιώσιµο τρόπο.
Ο ρόλος του κράτους σε αυτή την προσπάθεια µετατοπίζεται. Η Ψηφιακή Στρατηγική
2006-2013 επιθυµεί να αλλάξει το χαρακτήρα του κράτους από καθοδηγητή, σε κράτος
που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες, αφήνοντας τη δύναµη της
επιλογής σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό η Ψηφιακή Στρατηγική
αντιµετωπίζει το κράτος όχι µε εσωστρέφεια ή ως αυτοσκοπό, αλλά µόνο µέσα από την
οπτική εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις δυνατότητες και στις
ευκαιρίες που µπορεί να προσφέρει σε αυτούς.
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 αποσκοπεί στη δυναµική συµµετοχή της Ελλάδας σε
αυτές τις εξελίξεις, προκειµένου να ανακτήσει το χαµένο έδαφος και να καρπωθεί τα
οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Κατανοώντας σε βάθος τις δυνατότητες των ΤΠΕ και αξιοποιώντας αυτές µε δυναµικό
τρόπο ως εργαλείο, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 επιθυµεί να δώσει τη σκυτάλη της
κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης σε αυτούς που έχουν τη δύναµη και τη
δυνατότητα να ωθήσουν την Ελλάδα µπροστά: σε κάθε πολίτη και σε κάθε επιχείρηση.
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Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή
Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την
απασχόληση του ανανεωµένου θεµατολογίου της Λισσαβόνας, τα προγράµµατα που
υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να επιδιώκουν τη διάθεση πόρων
για τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες :
1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο
ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση
Eπέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών,
Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και
στην Ανάπτυξη, και
Aντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών
πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.
2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε
στόχο την ανάπτυξη
Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Ε&ΤΑ,
∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας,
Προώθηση της κοινωνίας των πληροφοριών για όλους, και
Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση.
3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας
και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας,
Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων
και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας,
Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της
εκπαίδευσης και της ειδίκευσης,
∆ιοικητικές ικανότητες (ενίσχυση των δηµόσιων διοικήσεων και των
υπηρεσιών τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), και
Προστασία της υγείας των εργαζοµένων.
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Οι ανωτέρω κατευθυντήριες γραµµές και οι επιµέρους προτεραιότητές τους αποτελούν
ένα ενιαίο πλαίσιο το οποίο καλούνται να χρησιµοποιήσουν τα κράτη µέλη και οι
περιφέρειες όταν καταρτίζουν τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά τους προγράµµατα
καθώς και για να εκτιµήσουν τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά στη συνοχή, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) αποτελεί την
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο. Λόγω της
σηµασίας αυτής, ο σχεδιασµός του ΕΣΠΑ αποτέλεσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο οποίο ανατέθηκε η συγκεκριµένη
αρµοδιότητα, σε συνεργασία µε τα καθ΄ ύλην αρµόδια Υπουργεία και τις Περιφερειακές
και Τοπικές Αρχές. Σε όλη τη διάρκεια του σχεδιασµού τηρούνται οι διαδικασίες
διαβούλευσης, οριζόντια και κάθετα, µε τους αρµόδιους φορείς και οικονοµικούς και
κοινωνικούς εταίρους.
Τον Οκτώβριο του 2006 οριστικοποιήθηκε το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 και το
οποίο εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στόχος είναι «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα
υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς». Η
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας έχει έντονη περιφερειακή διάσταση και αποβλέπει
στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της χώρας.

Για την

επίτευξη του στόχου αυτού η στρατηγική ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 εστιάζει
στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:


Στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας
καθώς και στη διασύνδεσή τους. Η διαρκής βελτίωση της παραγωγής γνώσης
και η γενικότερη υποστήριξη της οικονοµίας της γνώσης θα ενδυναµωθεί από την
κινητοποίηση του συνόλου του παραγωγικού ιστού της χώρας και θα εστιάσει
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στην κάλυψη του ελλείµµατος στην έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία µε έµφαση
στη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και στον προσανατολισµό στην αριστεία και
στην Κοινωνία της Γνώσης. Στόχος είναι η ανάπτυξη των τοµέων εκείνων στους
οποίους οι καινοτόµες ιδέες µπορούν να αξιοποιηθούν εµπορικά και να
µετατραπούν κατά την παραγωγή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.


Στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές, η οποία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, καθώς επίσης και τη
συνεπαγόµενη προσέλκυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής. Βασικές προτεραιότητες κατέχουν η ολοκλήρωση έργων, οι λειτουργικές
διασυνδέσεις των µεταφορών (δίκτυα) η βέλτιστη αξιοποίηση των ήδη
υλοποιούµενων έργων

και η ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον τοµέα της ενέργειας και στην ανάπτυξη φιλικών
προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας καθώς και στη βελτίωση του ενεργειακού
εφοδιασµού της χώρας.


Στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η στρατηγική της χώρας αποσκοπεί
στη δηµιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας και υπογραµµίζει
τη σηµασία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ). Η
ανάπτυξη

ποιοτικού

ανθρώπινου

δυναµικού

αποτελεί

προτεραιότητα

και

συνδέεται µε την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, όπου το
ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέεται άµεσα µε τη γνώση, τις δεξιότητες και τη
δυνατότητα ευέλικτης προσαρµογής και ενσωµάτωσης καλών πρακτικών. Η «∆ια
Βίου µάθηση», η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης και η
διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία αποτελούν βασικούς στρατηγικούς
άξονες.
Με βάση τους ανωτέρω στρατηγικούς στόχους, την ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης και την ευρύτερη διαβούλευση προκύπτουν πέντε (5) θεµατικές
προτεραιότητες (που εξειδικεύονται περαιτέρω σε δεκαοχτώ (18) επιµέρους Γενικούς
Στόχους), οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:
1. Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας,
2. Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµίας,
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3. Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή,
4. Θεσµικό Περιβάλλον, και
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης.
Με γνώµονα τα παραπάνω, το ΕΣΠΑ έχει προσδιορίσει τοµεακά και περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την περίοδο 2007–2013, έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε
το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές κατευθύνσεις της χώρας. Επιπλέον, µια βασική
παράµετρος

στην

Προγραµµάτων

του

οποία
ΕΣΠΑ

στηρίχθηκε

η

αρχιτεκτονική

2007-2013

αποτελούν

και

των
τα

νέα

Επιχειρησιακών
δεδοµένα

της

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 καθώς το 63% του πληθυσµού της χώρας
βρίσκεται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης. Συνέπεια αυτού αποτελεί το γεγονός πως
το ΕΣΠΑ 2007-2013 περιλαµβάνει το µικρότερο, σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο,
πλήθος Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Συγκεκριµένα, στην προγραµµατική περίοδο
2007-2013 θα υλοποιηθούν οκτώ (8) Τοµεακά Ε.Π. και πέντε (5) Περιφερειακά Ε.Π., τα
οποία έχουν ως ακολούθως:
Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
1. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη,
2. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας ,
3. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα,
4. Ψηφιακή Σύγκλιση,
5. Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
7. Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, και
8. Τεχνική Υποστήριξης Εφαρµογής.
Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα στο πλαίσιο των νέων χωρικών ενοτήτων
έχουν ως ακολούθως:
1. ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης,
2. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων,
3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
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4. ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, και
5. ΠΕΠ Αττικής.

Το ΕΣΠΑ και η Ψηφιακή Σύγκλιση
Ο Γενικός Στόχος 7 της στρατηγικής πολιτικής για την περίοδο 2007 – 2013 εστιάζει
στην ψηφιακή σύγκλιση και φέρει τον τίτλο: «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την
ενσωµάτωση και τη
επικοινωνιών

συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και

(ΤΠΕ)

στους

τοµείς

κοινωνικής

και

οικονοµικής

δραστηριοποίησης».
Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται περαιτέρω στα ακόλουθα:


Βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και νέων
δεξιοτήτων, και



Βελτίωση της ποιότητας ζωής µε τη χρήση των ΤΠΕ.

Η «βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ» εστιάζει στη χρήση ΤΠΕ
και στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της
συµβολής

του

κλάδου

ΤΠΕ

στην

ελληνική

οικονοµία,

στην

προώθηση

της

επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και στην περαιτέρω
προώθηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικών και ευρυζωνικών υποδοµών
που θα προάγει τη «δικτυακή ετοιµότητα» της χώρας. Επιπλέον, θα δοθεί έµφαση σε
θεσµικές παρεµβάσεις που θα επιταχύνουν τη µετάβαση στην ψηφιακή ευρυεκποµπή.
Η «βελτίωση της ποιότητας ζωής αξιοποιώντας ΤΠΕ» εστιάζει στην αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τοµείς που
βελτιώνουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών ενισχύοντας παράλληλα την ισότιµη
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης
του πολίτη, στην προώθηση της πρόσβασης των πολιτών σε ευρυζωνικές

και

καινοτόµες υπηρεσίες.
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Η δυνατότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης
επιχειρήσεων και πολιτών µε το συνδυασµό της αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών
µέσων

και

των

απαραίτητων

διαρθρωτικών

αλλαγών,

αποτελεί

παράγοντα

αποφασιστικής σηµασίας για την πορεία της χώρας προς µια «Ψηφιακή Ελλάδα». Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, η Ελλάδα έχει σχεδιάσει µια ολοκληρωµένη και
συνεκτική «Ψηφιακή Στρατηγική» έως το 2013. Η στρατηγική αυτή εστιάζει σε µια
ολοκληρωµένη προσέγγιση και αντιµετώπιση µε παρεµβάσεις για την πληροφορική και
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που θα εφαρµοσθούν σε όλο το εύρος της οικονοµίας και
της κοινωνίας. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να πραγµατοποιηθεί ένα «Ψηφιακό
Άλµα στην Παραγωγικότητα και ένα Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής» και έχει
σχεδιασθεί έτσι ώστε να είναι συµβατή µε το σχέδιο δράσης «Jobs and Growth» της Ε.Ε.
αλλά και µε τη νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τις νέες τεχνολογίες «i2010».

Η Περιφερειακή διάσταση των θεµατικών προτεραιοτήτων
Η αναπτυξιακή στρατηγική για το 2007-2013 καθορίζει τη διαµόρφωση πέντε (5)
προγραµµατικών / αναπτυξιακών χωρικών ενοτήτων:
1. Χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας ),
2. Χωρική ενότητα Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,
3. Χωρική ενότητα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου,
4. Χωρική ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου
Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου), και
5. Χωρική ενότητα Αττικής.
Οι συνιστώσες της χωρικής διάστασης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού αφορούν σε
συγκεκριµένα χωρικά σύνολα δηλαδή, πόλεις, ορεινές περιοχές, νησιωτικές περιοχές,
αγροτικές

περιοχές

και

περιοχές

που

συνδέονται

µε

την

αλιεία.
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Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
Με βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κάθε κράτος-µέλος προχώρησε
στην προσαρµογή των γενικών κατευθύνσεων στα εθνικά δεδοµένα µε βάση τις
ιδιαιτερότητες και τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε κράτος-µέλος. Με αυτόν τον τρόπο
εκπονήθηκαν τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων, τα οποία εγκρίθηκαν και
δηµοσιεύθηκαν σαν Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές40 που συµφωνήθηκαν και
εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Στόχος του ελληνικού Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων είναι η ενίσχυση της
Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής. Πιο συγκεκριµένα, οι
προτεραιότητες είναι:
(α) Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της
µακροχρόνιας

βιωσιµότητας

των

δηµόσιων

οικονοµικών,

µε

άµεση

προτεραιότητα τον περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% µέχρι το τέλος
του 2006 και περαιτέρω περιορισµό του τα επόµενα χρόνια,
(β) Η αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την αντιµετώπιση των
διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε
ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης,
(γ) Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση του ανταγωνισµού,
το άνοιγµα των αγορών, η αύξηση της εξωστρέφειας και η αξιοποίηση της
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων
µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης,
(δ) Η αύξηση της απασχόλησης, η µείωση της ανεργίας, καθώς και η
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
µε µια σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον
κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού.
Σχετικά µε τον ρόλο των ΤΠΕ στο ΕΠΜ, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη
Έκθεση Προόδου που υποβλήθηκε στην Ε.Ε. (Οκτώβριος 2006), η Ψηφιακή Στρατηγική

40
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2006 – 2013 αποτελεί διακριτό και αυτοτελές τµήµα του ελληνικού Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Σύνδεση του
µε ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν από τους εννιά θεµατικούς τοµείς του σκέλους «συνεργασία»
του 7ου Προγράµµατος – Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Το 7ο
ΠΠ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας µε βασικές
αρχές του τη διεξαγωγή έρευνας αιχµής, την παραγωγή καινοτόµων ερευνητικών
αποτελεσµάτων καθώς και την ανάδειξη της αριστείας που διαθέτουν τα πανεπιστήµια
και τα ερευνητικά κέντρα.
Στόχος του θεµατικού τοµέα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» είναι
η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας ελέγχου και διαµόρφωσης των µελλοντικών
εξελίξεων στον τοµέα ΤΠΕ προς ικανοποίηση των αναγκών και αιτηµάτων της
ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονοµίας.

Οι σχετικές δραστηριότητες αναµένεται να

ενισχύσουν την επιστηµονική και τεχνολογική βάση της Ευρώπης στον τοµέα των ΤΠΕ,
να συµβάλλουν στην προαγωγή και τόνωση της καινοτοµίας µέσω χρήσης ΤΠΕ και να
διασφαλίσουν την ταχεία µετατροπή των εξελίξεων ΤΠΕ σε πρακτικά οφέλη για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία και τις κυβερνήσεις της Ευρώπης.
Ως ενδεικτικές δραστηριότητες του 7ου ΠΠ καταγράφονται οι ακόλουθες:


Τεχνολογικοί πυλώνες των ΤΠΕ:
Νανοηλεκτρονική, φωτονική και ολοκληρωµένα µικρο/νανο-συστήµατα,
∆ίκτυα επικοινωνιών πανταχού παρουσίας και απεριόριστης δυναµικότητας,
Ενσωµατωµένα συστήµατα, υπολογιστική και έλεγχος,
Λογισµικό, εφαρµογές και υπηρεσίες πλέγµατος, ασφάλεια και αξιοπιστία,
Γνωσιακά, γνωστικά και εκπαιδεύσιµα συστήµατα,
Προσοµοίωση, απεικόνιση, διάδραση και µεικτή πραγµατικότητα.



Ολοκλήρωση τεχνολογιών
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Προσωπικά περιβάλλοντα,
Οικιακά περιβάλλοντα,
Ροµποτικά συστήµατα,
Νοήµονες υποδοµές.


Έρευνα εφαρµογών:
Ανταπόκριση των ΤΠΕ στις κοινωνικές προκλήσεις,
ΤΠΕ στην υπηρεσία του περιεχοµένου,

της δηµιουργικότητας και της

προσωπικής εξέλιξης,
ΤΠΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας,
ΤΠΕ προς ενίσχυση της εµπιστοσύνης των χρηστών.


Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες
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ΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΤΥΠΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

1

Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για
ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή
τους λειτουργία

Εκροών

1

Βασικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για
Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά

Εκροών

1

∆ηµιουργούµενες και νέες Επιχειρήσεις
σε τοµείς που παράγουν ή αξιοποιούν
ΤΠΕ και Χρηµατοδοτούνται από
venture capital και άλλα
χρηµατοδοτικά εργαλεία

Εκροών

1

Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις
επιχειρήσεις

Εκροών

1

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών
Παραγγελιών

Αποτελέσµατος

1

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε
δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών
Πληρωµών για Πωλήσεις µέσω
∆ιαδικτύου

Αποτελέσµατος

1

Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις
∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες του
∆ηµοσίου που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

Αποτελέσµατος

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Καταγράφει το πλήθος των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης που µέσω των δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» χρηµατοδοτήθηκαν για την
ενσωµάτωση εξοπλισµού ή εφαρµογών ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία. Η χρηµατοδότηση θα
αφορά διαφορετικούς τύπους εφαρµογών και συστηµάτων (ERP, CRM, MIS, SCM κ.λ.π.) καθώς και
εξοπλισµού ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Στην χρηµατοδότηση θα µπορούν να
συµµετέχουν και επιχειρήσεις οι οποίες είχαν χρηµατοδοτηθεί και από ανάλογες δράσεις στην
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο (Μετέχω, Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, ∆ικτυωθείτε κ.λ.π.)
Καταγράφει το πλήθος των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που αφορούν στις επιχειρήσεις και είναι
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Για την µέτρηση του λαµβάνονται υπόψη 8 βασικές δηµόσιες
υπηρεσίες που αποτελούν µέρος των 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών (12 προς πολίτες και 8 προς
επιχειρήσεις) που καταγράφονται και παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το
eGovernment (IDABC eGovernment Observatory). Η πλήρης ηλεκτρονική διαθεσιµότητα για τις εν
λόγω υπηρεσίες περιγράφεται µε τον βαθµό επίτευξης του µέγιστου σταδίου εξέλιξης της εκάστοτε
υπηρεσίας ενώ για τις 20 βασικές δηµόσιες υπηρεσίες που λαµβάνουν µέρος στην µέτρηση, ο µέγιστος
αριθµός σταδίων εξέλιξης µιας υπηρεσίας είναι 4 και ο ελάχιστος 0 και διαφοροποιείται ανάλογα µε την
φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας
Καταγράφει το πλήθος των δηµιουργουµένων και νέων επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης σε τοµείς που παράγουν ή αξιοποιούν σε σηµαντικό βαθµό ΤΠΕ και χρηµατοδοτούνται από
venture capital και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. (startups)
Καταγράφει το πλήθος των χρηµατοδοτούµενων κόµβων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, όπου θα
είναι δυνατή η παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που παρέχονται µέσω
διαφορετικών φορέων. Ενδεικτικά τέτοιοι κόµβοι παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις θα
µπορούσαν να δηµιουργηθούν στα επιµελητήρια των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης.
Καταγράφει το ποσοστό των επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης που µέσω του
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» χρηµατοδοτήθηκαν για την ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή τους
λειτουργία και ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα αποδοχής ηλεκτρονικών παραγγελιών, σε σχέση
µε τον αριθµό των συνολικά χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το ΕΠ. Στην ουσία µετρά
αποτέλεσµα της εκροής: «Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή
τους λειτουργία»
Καταγράφει το ποσοστό των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης που µέσω των δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενσωµάτωσαν ΤΠΕ στην καθηµερινή
τους λειτουργία και ως αποτέλεσµα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωµές για
πωλήσεις που πραγµατοποιούν µέσω του διαδικτύου, προς τον αριθµό των συνολικά
χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων από το ΕΠ. Στην ουσία µετρά αποτέλεσµα της εκροής:
«Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία»
Καταγράφει το ποσοστό των επιχειρήσεων (>10 εργαζόµενους) των 8 Περιφερειών του Στόχου
Σύγκλισης που αξιοποιούν τις νέες και χρηµατοδοτούµενες µέσω των δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή
Σύγκλιση», ψηφιακές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Μέσω του δείκτη θα καταγράφεται η αξιοποίηση
υπηρεσιών που θα λαµβάνονται υπόψη στον δείκτη εκροών: «Βασικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για
Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά»
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ΑΠ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

ΤΥΠΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

2

∆ηµιουργούµενες Βασικές Υπηρεσίες
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για Πολίτες που
είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά

Εκροών

2

∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την καθηµερινή ζωή των
Πολιτών και είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

Εκροών

2

2

2

Επωφελούµενοι πολίτες από
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς
ΤΠΕ
Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες Βασικές
Υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά
Ποσοστό πολιτών που χρησιµοποιούν
τις ∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που
εξυπηρετούν την καθηµερινή ζωή των
Πολιτών και είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες
Ηλεκτρονικά

Εκροών

Αποτελέσµατος

Αποτελέσµατος

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Καταγράφει το πλήθος των υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που αφορούν τους πολίτες και είναι
πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά. Για την µέτρηση του λαµβάνονται υπόψη οι 12 βασικές δηµόσιες
υπηρεσίες που αποτελούν µέρος των 20 βασικών δηµόσιων υπηρεσιών (12 προς πολίτες και 8 προς
επιχειρήσεις) που καταγράφονται και παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το
eGovernment (IDABC eGovernment Observatory). Η πλήρης ηλεκτρονική διαθεσιµότητα για τις εν
λόγω υπηρεσίες περιγράφεται µε τον βαθµό επίτευξης του µέγιστου σταδίου εξέλιξης της εκάστοτε
υπηρεσίας ενώ για τις 20 βασικές δηµόσιες υπηρεσίες που λαµβάνουν µέρος στην µέτρηση, ο µέγιστος
αριθµός σταδίων εξέλιξης µιας υπηρεσίας είναι 4 και ο ελάχιστος 0 και διαφοροποιείται ανάλογα µε την
φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας
Καταγράφει το πλήθος άλλων (εκτός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) δηµιουργούµενων ψηφιακών υπηρεσιών
που αφορούν την καθηµερινή ζωή των πολιτών και είναι πλήρως διαθέσιµες ηλεκτρονικά όπως π.χ. η
παροχή πληροφόρησης µετακινήσεων µε τα ΜΜΜ, υπηρεσίες εικονικής περιήγησης σε µουσεία/
αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π. Αφορά αποκλειστικά και µόνο τις νέες υπηρεσίες οι οποίες
δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας πόρους του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007- 2013.
Για την µέτρηση του δείκτη θα πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων οι κατηγορίες ή τα κριτήρια
επιλογής των υπηρεσιών που θα καταγράφει ο δείκτης (στην λογική των αντίστοιχων βασικών
υπηρεσιών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) έτσι ώστε να καταγράφονται οµοειδείς και ανάλογης βαρύτητας
υπηρεσίες.
Καταγράφει το πλήθος των πολιτών των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης που µέσω των
δράσεων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» επιδοτήθηκαν για την αγορά εξοπλισµού ΤΠΕ Ο δείκτης
προτείνεται να αξιοποιηθεί από τις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης
Καταγράφει το ποσοστό των πολιτών των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης που αξιοποιούν τις
νέες ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΠ
Ψηφιακή Σύγκλιση 2007- 2013 και όχι των συνολικών διαθέσιµων ηλεκτρονικά υπηρεσιών. Ο δείκτης
αφορά αποτέλεσµα της εκροής: «∆ηµιουργούµενες Βασικές Υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για Πολίτες
που είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά»
Καταγράφει το ποσοστό των πολιτών των 8 Περιφερειών του Στόχου Σύγκλισης που αξιοποιούν στην
καθηµερινή τους ζωή τις νέες ψηφιακά παρεχόµενες υπηρεσίες εκτός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο δείκτης
εστιάζει στην αποδοχή και χρήση µόνο των χρηµατοδοτούµενων από το πρόγραµµα υπηρεσιών και
ουσιαστικά αφορά στο αποτέλεσµα της εκροής: «∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την
καθηµερινή ζωή των Πολιτών και είναι Πλήρως ∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά»
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ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
2. Ψ.Σ.: Ψηφιακή Σύγκλιση
3. ΚτΠ: Κοινωνία της Πληροφορίας
4. ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6. ΤΠ: Τεχνολογίες Πληροφορικής
7. ΤΕ: Τεχνολογίες Επικοινωνιών
8. Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση
9. ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
10. ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
11. ΜΑ∆: Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης
12. ΑΠΑ: Ακαθάριστη Παραγωγική Αξία
13. ΑΑΠ: Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής
14. ΠΠ: Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
15. ΕΠΜ: Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων
16. Ε&ΤΑ: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
17. ΜΜΕ: Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
18. Η/Υ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
19. ΟΣΠ: Οµάδα Προγραµµατικού Σχεδιασµού
20. ΕΥ∆: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
21. ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
22. ΕΥΣΣΑΑΠ:

Ειδική

Υπηρεσία

Στρατηγικής,

Σχεδιασµού

και

Αξιολόγησης

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
23. ΜΚΟ: Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί / Οργανώσεις
24. ΕΓΤΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Ανάπτυξης

25. ΠΑΑ: Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
26. ΕΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας
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