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Αγαπητοί αναγνώστες,

Η είσοδος του φθινοπώρου συνδέεται συνήθως με την εντατικοποίηση των 
ρυθμών. Μιλώντας για το ΕΣΠΑ και ειδικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου 

Αιγαίου, θα λέγαμε ότι οι ρυθμοί ήταν το ίδιο έντονοι και το καλοκαίρι. Αυτό 
μαρτυρούν και  οι αριθμοί. Όπως θα διαβάσετε «στα βήματα του ΕΣΠΑ» στην 

τελευταία μας σελίδα οι εντάξεις έργων φτάνουν ήδη το 1/3 των πόρων του 
Προγράμματος και η αύξηση της απορρόφησης, μέσα από την υλοποίηση 

σημαντικών και χρήσιμων έργων, γίνεται αισθητή. 

Ένα από αυτά, το Νοσοκομείο Καρπάθου -έργο απαραίτητο που θα αναβαθμίσει 
την εικόνα ολόκληρου του ακριτικού νησιού- παρουσιάζουμε σε αυτό το 

τεύχος (σελ. 3). Εξίσου σημαντικές και οι δράσεις με τις οποίες διατίθενται 
θέσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών σε βρεφικούς, 

βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (σελ. 12) 

που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον 
Βίλεμπροντ Σλόιτερς, έναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωρίζει 

σε βάθος όχι μόνο τα θέματα περιφερειακής πολιτικής και συνοχής, αλλά και την 
ελληνική πραγματικότητα, μιας και επισκέπτεται τη χώρα και τα νησιά μας, εδώ 

και τριάντα χρόνια.

Διαβάστε ακόμη για την Επιτροπή Παρακολούθησης, τι είναι, ποιοι συμμετέχουν 
και πώς λειτουργεί, με αφορμή τη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο, αλλά και για 

την ηλεκτρονική εφαρμογή που ανέπτυξε με δική της πρωτοβουλία η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος, με την οποία οι δικαιούχοι μπορούν πια 

να δημιουργούν πολύ εύκολα τις μακέτες για τις πινακίδας των έργων μέσω της 
ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Καλή ανάγνωση.

διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
τηλ.: 22813 60800 
φαξ: 22813 60860

ιστοσελίδα: www.pepna.gr 
e-mail: notioaigaio@mou.gr

επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης 
εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

Εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το εξώφυλλο μας:
Όλυμπος Καρπάθου



Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ειδικά αυτοί που κα-
τευθύνονται στα έργα υποδομής είναι πολύ περι-
ορισμένοι σε σχέση με τις μεγάλες ανάγκες μιας 
κατ’ εξοχήν νησιωτικής Περιφέρειας. Το γεγονός 
αυτό κάνει ακόμα επιτακτικότερη την αυστηρή 
επιλογή και χρηματοδότηση των πιο σημαντι-
κών και αναπτυξιακών έργων. Ένα από αυτά εί-
ναι και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, που 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 
6,1 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ. 

Ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο» 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας «Βελ-
τίωση βασικών υποδομών» και με συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος του 2017.

Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου 
ήταν ζητούμενο πολλών ετών. Αρχικά, είχε ενταχθεί 
στο προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς 
όμως δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα στο 
χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (η σύμβαση 
υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2014), τον Δεκέμβριο 
του 2015 μεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα, εξασφα-

λίζοντας τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή 
του. Αυτήν την περίοδο το έργο υλοποιείται με ταχείς 
ρυθμούς. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Γεώργιος Μίτσελλ, 
διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καρπάθου (της μονά-
δας υγείας που λειτουργεί στο νησί) το Νοσοκομείο 
«ένα διαχρονικό αίτημα των Καρπαθίων, προχωρά 
με εντατικούς ρυθμούς και βαίνει προς ολοκλήρωση 
τον επόμενο χρόνο». Η σημασία της κατασκευής νέας 
και σύγχρονης μονάδας υγείας είναι τεράστια, αφού 
μιλάμε για έργο αναγκαίας κοινωνικής υποδομής που 
αναβαθμίζει την υγεία και φυσικά την ποιότητα ζωής 
στην ευρύτερη περιοχή.

παρουσίαση έργου /03

Νοσοκομείο καρπάθου, 
μια σύγχρονη μονάδα 

στην υπηρεσία της υγείας

ΧΥΤΑ Σύρου
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Το έργο με μια ματιά
Το κτίριο που κατασκευάζεται είναι διώροφο με συνολι-

κό εμβαδόν 3.013 τ.μ.. Στο ισόγειο, θα υπάρχει το τμήμα 

εισόδου και υπηρεσιών κοινού, το φαρμακείο, ο χώρος 

βοηθητικών υπηρεσιών και προσωπικού, καθώς και πτέ-

ρυγα με τμήμα βοηθητικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

χώρων. Επίσης, εκεί θα βρίσκονται τα εξεταστήρια, τα 

χειρουργεία, τα εργαστήρια και η πτέρυγα των επειγό-

ντων περιστατικών. Στον πρώτο όροφο του κτιριακού 

συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί η μονάδα νοσηλείας δυ-

ναμικότητας 30 κλινών με τις συνοδευτικές της χρήσεις, 

το τμήμα των εφημερευόντων ιατρών και τα γραφεία 

της διοίκησης του νοσοκομείου. Το έργο περιλαμβάνει 

επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξε-

νοδοχειακού εξοπλισμού για όλους αυτούς τους χώρους, 

αλλά και τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών 

και τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Αναμενόμενα οφέλη
Με τις υπάρχουσες δομές, συχνά οι κάτοικοι της Καρπά-

θου ήταν αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στη Ρόδο ή στην 

Αθήνα, ακόμα και για περιπτώσεις βραχείας νοσηλείας ή 

πρωτοβάθμιας φροντίδας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία μιας 

σύγχρονης και εξοπλισμένης μονάδας θα εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες του ντόπιου πληθυσμού και των επισκεπτών 

του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας 

στον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής υποδομής, τη 

βελτίωση των παρεχομένων συνθηκών υγείας, την ανά-

πτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βελτίωση 
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των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην άμβλυνση της ανι-

σότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και 

του αισθήματος της απομόνωσης στο ακριτικό νησί. Επίσης, θα 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία του Νο-

σοκομείου, ενώ δίνεται η ευκαιρία για την εφαρμογή ενός σύγ-

χρονου διοικητικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου.

Πολλαπλή αξία
Αυτό που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στο έργο είναι ότι ο σχεδια-

σμός του έχει γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες του νησιού, 

γεγονός που κάνει τον κ. Μίτσελλ να μιλά ένθερμα για τη ση-

μασία του, αναλύοντας σε βάθος τις προοπτικές του: «Θα είναι 

πλήρως εξοπλισμένο και αναμένεται να στεγάσει πολλές ιατρικές 

ειδικότητες οι οποίες δεν προβλεπόντουσαν στο οργανόγραμμα 

του σημερινού Κέντρου Υγείας Καρπάθου. Αίτημά μας, το οποίο 

εξετάζεται θετικά από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγεί-

ας, είναι να υπάρξει μονάδα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς 

Καρπάθιους, οι οποίοι είτε έχουν εκπατριστεί οικογενειακώς, είτε 

οι μετανάστες της δεν μπορούν να επισκεφθούν την γενέτειρα 

πατρίδα τους για την οποία έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Προσέτι, 

η Κάρπαθος θα καταστεί  πόλος έλξης πασχόντων τουριστών που 

σημαίνει περισσότερα έσοδα τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 

μας όσο και στις τουριστικές υποδομές της Καρπάθου. Επίσης, 

ο πληθυσμός θα δέχεται δευτεροβάθμια περίθαλψη που την έχει 

ανάγκη, τόσο ο γερασμένος όσο και οι υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες 

του νησιού, οι οποίες μετακομίζοντας σε μεγάλες πόλεις οδηγούν 

σε μαρασμό το νησί μας.

Θα αποτελέσει παράγοντα  προσέλευσης εργατικού και επι-

στημονικού δυναμικού για πολλά επαγγέλματα, ενώ με τις αυξη-

μένες θέσεις εργασίας του ίδιου του Νοσοκομείου, δεν θα υπάρχει 

το άγχος της  αντιμετώπισης αναφυομένων προβλημάτων υγείας 

από ένα Κέντρο Υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν το 

προσδόκιμο της ζωής 

Την ανωτέρω προσέλευση θα ενισχύσει η αύξηση του 

πραγματικού ετήσιου εισοδήματος των κατοίκων αφού θα περι-

οριστούν οι μετακινήσεις των ασθενών εκτός της Καρπάθου με 

το ακριβότερο αεροπορικό εισιτήριο. Η μείωση των παραπομπών 

και των επειγουσών και μη διακομιδών σε νοσοκομεία των μεγά-

λων πόλεων θα εξοικονομήσει πόρους για τη χρηματοδότησή του 

η οποία θα είναι υποπολλαπλάσια των δαπανών για αυτές. Έτσι, η 

αυξημένη αυτονομία του Νοσοκομείου θα συμβάλλει στην καλύ-

τερη οργάνωσή του και στην εκμηδένιση των συχνών προβλημά-

των τα οποία προκύπτουν από την εξάρτησή μας από το Κέντρο. 

Επίσης θα καταστήσει τους κατοίκους του νησιού φύλακές του και 

θα το αγκαλιάσουν σαν δική τους περιουσία».

Συνοψίζοντας, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Γενικού 

Νοσοκομείου στην Κάρπαθο είναι κορυφαία επιλογή. Αφενός, 

οι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, αφετέρου, 

η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας γίνεται γε-

γονός. 

Ο κ. Γεώργιος Μίτσελλ είναι ο συντονιστής διευθυντής του 

Κέντρου Υγείας Καρπάθου επί 22 έτη.  Είναι παιδίατρος, 

απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ειδικευθείς στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.



06/συνέντευξη

στήριξη της 
πραγματικής οικονομίας

συνέντευξη με τον Βίλεμπροντ σλόιτερς



Η Σίκινος αποχαιρετά... το καλοκαίρι

O Βίλεμπροντ Σλόιτερς (Willebrord Sluijters), επικεφαλής της μονάδας η 
οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Συνοχής για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ένας από τους παλιούς 
και πιο έμπειρους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνώριμη και 
ευγενική φυσιογνωμία για όσους ασχολούνται με τα θέματα περιφερειακής 
πολιτικής και της πολιτικής συνοχής και με βαθιά γνώση όχι μόνο των θε-
μάτων αυτών, αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας -άλλωστε μιλά και 
άπταιστα ελληνικά- είναι ένα από τα πρόσωπα που η άποψή τους έχει ιδιαί-
τερο βάρος. Κάτι που φαίνεται και από την τηλεφωνική συνέντευξη που μας 
παραχώρησε πρόθυμα, διαθέτοντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο του ένα 
μεσημέρι του Σεπτεμβρίου.

> Γνωρίζετε καλά την ελληνική πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Πόσο έχει 
αλλάξει η χώρα μας από τότε που την επισκεφτήκατε για πρώτη φορά; Κατά πόσο 
πιστεύετε ότι έχουν συμβάλει σε αυτό τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα;
Την Ελλάδα την ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Αρχικά ερχόμουν μια-δύο φορές το χρόνο 

για προσωπικούς λόγους, τα τελευταία χρόνια πολύ πιο συχνά λόγω της εργασίας μου. 

Πιστεύω, λοιπόν, ότι έχει αλλάξει κατά πολύ η όψη της χώρας, αν το δει κανείς με σημείο 

αναφοράς τη διάρκεια αυτών των 30 ετών, ειδικά στο θέμα των υποδομών. Σήμερα, όταν 

κάποιος έρχεται στην Αθήνα φτάνει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο κι από εκεί έχει μια 

πολύ καλή και γρήγορη σύνδεση με την πόλη, στην οποία τώρα κυκλοφορά κανείς και 

άνετα με ένα πολύ σύγχρονο μετρό. Όλα αυτά τα έργα έχουν γίνει με Ευρωπαϊκή χρημα-

τοδότηση και έχουν αλλάξει πολύ τη χώρα. Το ίδιο ισχύει και στο Νότιο Αιγαίο. Υπάρχουν 

καλυτέρα λιμάνια, μαρίνες, περισσότερα και βελτιωμένα περιφερειακά αεροδρόμια, κάτι 

που συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού που παραμένει ο κύριος οι-

κονομικός τομέας της περιφέρειας. Μια παρένθεση: πριν από μερικές εβδομάδες βρήκα 

στο ίντερνετ ένα μικρό βίντεο με το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής που χαιρετούσε το λιμάνι 

της Σικίνου με αφορμή το τελευταίο δρομολόγιο της φετινής θερινής σεζόν, και με τους 

νησιώτες να πέφτουν στη θάλασσα για να το αποχαιρετήσουν. Έτσι διαπίστωσα ότι πλέ-

ον το καράβι μπορεί να δέσει στο λιμάνι, ενώ όταν εγώ πήγα στη Σίκινο στο 1985 δεν 

υπήρχε προβλήτα, μπαίναμε από το πλοίο στα ψαροκάικα που μας πήγαιναν στο νησί. 

Αυτές είναι πραγματικές αλλαγές, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για τους νησιώτες 

και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τουριστικών και άλλων δραστηριοτήτων. Και αυτά τα 

έργα έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό με ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης, εκεί που πιστεύω ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος είναι στο θέμα των περιβαλ-

λοντικών υποδομών. Τριάντα χρόνια πριν - ξεκινάω από την Αθήνα γιατί εκεί συνήθως 

φτάνει κανείς ερχόμενος από το εξωτερικό - στις ακτές της Αθήνας δεν μπορούσε να κολυ-

μπήσει κανείς, για τον απλό λόγο ότι τα λύματα όλης της πρωτεύουσας διοχετευόντουσαν 

στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία. Με χρηματοδότηση της ΕΕ έγινε η μεγάλη εγκα-

τάσταση βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας (από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη) κι 

έτσι έχει αναδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ο Σαρωνικός. Παρόμοιες επεμβάσεις έχουμε κάνει 

σε πολλά νησιά - υπολείπονται ακόμα, δεν το αρνείται κανείς - αλλά γενικά έχει βελτιωθεί 

η κατάσταση κι αυτό είναι σημαντικό πάλι για την ποιότητα ζωής και τον τουρισμό.

> Λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών είναι φυσικό να 
αυξάνεται η σημασία των πόρων του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της ελληνικής οι-
κονομίας. Τι θα προτείνατε για τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησής τους και τη 
μέγιστη συμβολή τους στην επανεκκίνηση της οικονομίας, μιας και βρισκόμαστε 
στην αρχή αυτής της προγραμματικής περιόδου;
Καταρχήν να πω κάτι σχετικά με το τελευταίο μέρος της ερώτησης, ουσιαστικά δεν βρι-

σκόμαστε πια στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, είμαστε σχεδόν στο τέλος της 

τρίτης χρονιάς. Επομένως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρη-

ση στην ενεργοποίηση των προγραμμάτων. Τον Οκτώβρη θα γίνουν σε όλες τις Περιφέ-

ρειες της Ελλάδας επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων μας, όπου σίγουρα 

θα τονίσουμε ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσουμε 

όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας των δράσεων, ώστε να περάσουμε πλέον στη φάση 

της υλοποίησης των έργων. Ο ρυθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί. 

Το δεύτερο, κι αυτό είναι λίγο-πολύ συνέχεια της πρώτης ερώτησης, είπαμε ότι η όψη 

της Ελλάδας έχει αλλάξει πολύ. Πιστεύω όμως ότι εκεί που έχουμε κάνει λιγότερη δουλειά 

είναι στο θέμα της οικονομίας. Αυτό ουσιαστικά δείχνει η κρίση. Δηλαδή, παρ’ όλο που 

τόσα χρόνια έχουμε δώσει χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις, η κρίση έχει χτυπήσει πολύ 

άγρια τη χώρα σε όλες τις περιφέρειες κι αυτό δείχνει ότι πρέπει να σκεφτούμε διαφο-

ρετικά τις επεμβάσεις στην πραγματική οικονομία. Προτείνουμε, και αυτό έχει μπει στον 

προγραμματισμό 2014-2020, να εστιάσουμε σε ορισμένους τομείς κλειδιά ανά περιφέ-

ρεια, η λεγόμενη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, για τα νησιά ο 

τουρισμός θα παραμένει πάντα ένας πολύ σημαντικός παράγοντος. Δύσκολα όμως, π.χ. 

λόγω του ευαίσθητου περιβάλλοντος των νησιών, βλέπει κάνεις μια περαιτέρω μεγάλη 

αύξηση του αριθμού των θερινών τουριστών. Επομένως πρέπει να εστιάσουμε τη δράση 

μας στην ποιοτική αναβάθμιση, στη αυξημένη προστιθέμενη αξία και στη διαφοροποίη-

ση του τουριστικού προϊόντος, για να αυξηθεί η προστιθεμένη αξία ανά τουρίστα και να 

έρχονται οι επισκέπτες όλο και περισσότερο και εκτός της καλοκαιρινής σεζόν.

> Ήδη από την προηγούμενη περίοδο ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με 
την απλοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη υλοποίηση των προγραμμάτων. Όμως 
τόσο αυτοί που ασχολούνται με τη διαχείριση και πολύ περισσότερο οι δικαιούχοι 
εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν «κυκεώνα»  πολύπλοκων δια-
δικασιών και διατάξεων. Κατά πόσο πιστεύετε ότι έχει γίνει δουλειά σε αυτόν τον 
τομέα και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια;
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Το σημαντικότερο μάθημα από την κρίση είναι ότι η δουλειά μας σχετικά 

με την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας πρέπει να αλλάξει
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Έχει γίνει μια προσπάθεια απλοποίησης που όμως δεν φτάνει. Οι κανονισμοί μας είναι 

ακόμα αρκετά πολύπλοκοι και δεν βοηθούν τους μικρούς τελικούς δικαιούχους, αυτούς 

που δεν διαθέτουν μια ειδική δομή για να διαχειριστούν κονδύλια. Την προηγούμενη 

εβδομάδα, όπου ο Πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο το State of 

the Union (Σ.τ.Μ.: Κατάσταση της Ένωσης), υποβλήθηκε ένα πακέτο προτάσεων της 

Επιτροπής για την απλοποίηση των κανονισμών μας, το οποίο πρέπει να θεσμοθετηθεί 

από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό το πακέτο είναι σημα-

ντικό και για την Ελλάδα, πιστεύω, γιατί προβλέπει περισσότερη ευελιξία για μικρές 

δράσεις - κι από αυτές έχουμε αρκετές στο Νότιο Αιγαίο, προβλέπει περισσότερη ευ-

ελιξία σε δράσεις πολιτισμού, καθώς και στη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για 

την υποστήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η 

πρόταση θα περάσει σχετικά γρήγορα και τότε μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις από 

του χρόνου. Ας παραδεχτούμε όμως ότι καλώς θα ήταν τέτοιες βελτιώσεις να τις είχαμε 

λάβει υπόψη από την αρχή της προγραμματικής περιόδου – για αυτό το λόγο πρέπει 

να έχουμε ενα συνεχιζόμενο και ανοιχτό διάλογο με τους δικαιούχους, τους τοπικούς 

φορείς και τους διαχειριστές των προγραμμάτων μας. 

> Ο διαρκής αγώνας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων έχει εμφανείς 
συνέπειες στον κοινωνικό ιστό και την εξασφάλιση θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Τις συνέπειες αυτές έρχεται να αμβλύνει σε κάποιο βαθμό η χρημα-
τοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ δράσεων όπως για παράδειγμα τα Κέντρα Κοινότητας 
και οι δομές παροχής βασικών αγαθών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι διακρίνει 
κάποιο οξύμωρο αν κοιτάξει στο σύνολό της αυτήν την πολιτική;
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα πραγματικό οξύμωρο. Οι δικές μας παρεμβάσεις - κι εδώ 

μιλάω περισσότερο για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής - είναι 

διαρθρωτικές. Κοιτάμε κυρίως μέσο- και μακροπρόθεσμα, να κτίσουμε τις βάσεις για μια 

πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία. Παράλληλα όμως έχουμε χρηματοδοτήσει 

πολλές δράσεις για την καταπολέμηση της κρίσης. Αναγνωρίζοντας π.χ. ότι η κρίση στην 

Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα πρόσβασης των επιχειρήσεων στο 

τραπεζικό σύστημα, χρηματοδοτούμε ταμεία που δίνουν δάνεια και εγγυήσεις. Χρημα-

τοδοτούμε επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και απασχόλησης. Επαναλαμβάνω 

όμως ότι το σημαντικότερο μάθημα από την κρίση είναι ότι η δουλειά μας σχετικά με την 

υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, πρέπει να αλλάξει. Η ελληνική οικονομία σή-

μερα βασίζεται σε πολύ υψηλό βαθμό σε έναν τομέα (τον τουρισμό), χαρακτηρίζεται από 

δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας και πολύ μετρημένης ενσωμάτωσης έρευνας 

και τεχνολογίας, καθώς και από μια δομή στην οποία κυριαρχούν πολύ μικρές επιχειρή-

σεις με χαμηλές προοπτικές εξέλιξης. Αυτό ισχύει και για το Νότιο Αιγαίο. Δεν χρειάζεται 

όμως να είναι έτσι. Η Ελλάδα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η θέση 

στη Μεσόγειο που την κάνει πύλη της Ευρώπης για τις θαλασσιές μεταφορές, η καλή 

ποιότητα της τριτοβάθμιας παιδείας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, οι σχετικά καλές 

υποδομές. Αυτά πρέπει να αξιοποιούνται και για αυτό χρειάζονται στοχευόμενες πολιτι-

κές υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα αντί των γενικών ενισχύσεων που ήταν λίγο πολύ 

το μοντέλο του παρελθόντος. 

> Όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
της περιόδου 2007-2009, εξακολουθεί να κατατάσσεται στις περισσότερο ανα-
πτυγμένες Περιφέρειες και με βάση αυτή την κατάταξη έγινε η κατανομή των 
πόρων του ΕΣΠΑ. Στα στατιστικά αυτά όμως αφενός δεν απεικονίζονται οι συνέ-
πειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας -και ειδικά στη δική μας Περιφέρεια 
όπου υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος-  αφετέρου 
δεν είναι εφικτό να αποτυπωθεί ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης των νησιών 
της Περιφέρειάς μας. Θεωρείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη αυτοί οι παράγοντες 
στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι μπορεί να περιμένει η Περιφέ-
ρεια από την κατανομή του αποθεματικού στο τέλος του 2016;
Η Επιτροπή μόλις έχει κάνει τις προτάσεις της για το αποθεματικό του 2014-2020 που 

βασίζεται στην αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με ΑΕΠ και απασχόληση. 

Για την Ελλάδα το συμπληρωματικό ποσό είναι σημαντικό, της τάξεως των 950 εκατομ-

μυρίων ευρώ. Έτσι λαμβάνουμε υπόψη τις στατιστικές συνέπειες της κρίσης. Ξεκινάμε 

τώρα τη συζήτηση με τις ελληνικές αρχές για τον προγραμματισμό των συμπληρωματι-

κών κονδυλίων, δηλαδή για τις επενδυτικές προτεραιότητες στις οποίες θα χορηγηθούν. 

Όμως θα ήθελα να τονίσω ότι το Νότιο Αιγαίο κατατάσσεται μεν ως αναπτυγμένη περιφέ-

ρεια, επωφελείται όμως από μεταβατικές διατάξεις αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για 

τις μη αναπτυγμένες περιφέρειες. 

Να προωθήσουμε μια 

ισορροπημένη αναπτυξιακή 

πολιτική στην οποία 

συμμετέχουν όλα τα νησιά
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Μιλώντας για αναπτυγμένες και μη αναπτυγμένες περιοχές πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εν-

δοπεριφερειακές ανισότητες που στο Νότιο Αιγαίο είναι μεγάλες, ίσως μεγαλύτερες από ότι είναι 

σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας. Υπάρχουν τα πολύ αναπτυγμένα και πλούσια νησιά, 

όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, κλπ. Υπάρχουν άλλα στα οποία το επίπεδο ζωής και ανά-

πτυξης είναι πολύ χαμηλότερο και στα οποία λείπουν κατά περίπτωση ακόμα και βασικές υποδο-

μές. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 του Αιγαίου είχαμε έναν ειδικό άξονα με δράσεις 

για τα πολύ μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε αυτή 

τη διαφοροποίηση των παρεμβάσεων μας για να προωθήσουμε μια ισορροπημένη αναπτυξιακή 

πολιτική στην οποία συμμετέχουν όλα τα νησιά. Αυτό συμβαδίζει και με τη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος. Δεν θέλουμε το κάθε νησί να ακολουθήσει ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά να 

αναπτυχθεί με σεβασμό στο χαρακτήρα του, ώστε η περιφέρεια στο σύνολο της να μπορέσει να 

προσφέρει ένα τουριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας παντού χωρίς όμως να αποτελεί μονοκαλλι-

έργεια της θερινής παραλίας. Μόνο έτσι θα προσελκύσει και άλλους επισκέπτες, σε άλλες εποχές 

της χρονιάς.

Ο Willebrord Sluijters γεννήθηκε στην Ολλανδία 

το 1960 και εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

από το 1991, κυρίως στο πεδίο της περιφερει-

ακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής. Αυτή τη 

στιγμή στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και 

Αστικής Πολιτικής είναι επικεφαλής της μονά-

δας η οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 

για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Χρειάζονται στοχευόμενες πολιτικές 

υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα αντί 

των γενικών ενισχύσεων που ήταν λίγο 

πολύ το μοντέλο του παρελθόντος 



1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Προγράμματος pepna.gr 
και στην πρώτη σελίδα κάντε κλικ στο «Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τις Πινακίδες έργων».

Μέσα από μια απλή εφαρμογή οι δικαιούχοι δημιουργούν τώρα τη 
μακέτα της πινακίδας έργου μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Η ενημέρωση πολιτών και δικαιούχων είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. 
Όπως έχει αποδειχτεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μέσω της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας προωθείται η διαφάνεια και η ενημέρωση για τις 
δυνατότητες που προσφέρονται και το έργο που επιτελείται με συγχρηματοδότηση 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Ένα από τα επικοινωνιακά 
μέτρα που έχει καθιερωθεί είναι και η τοποθέτηση πινακίδων στους χώρους που 
υλοποιούνται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις.

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, σε σημείο ευδιάκριτο και προσβάσιμο 
από το κοινό, τοποθετείται η προσωρινή πινακίδα στην οποία υπάρχουν το λογό-
τυπο του ΕΣΠΑ, οι σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα βασικά 
στοιχεία της ταυτότητας του έργου (ονομασία, προϋπολογισμός, Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται, δικαιούχος και κύριος στόχος του). Με την 
ολοκλήρωσή του, η πινακίδα αυτή αποσύρεται και αντικαθίσταται από μια μόνιμη 
αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα, κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό και σε μέγε-
θος προσαρμοσμένο στον χώρο όπου τοποθετείται.

Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
της Περιφέρειας, ακολουθώντας τα πρότυπα των εγκεκριμένων Επικοινωνιακών 
Οδηγών, είχε εκδώσει έντυπους οδηγούς με αναλυτικές πληροφορίες για τη μορφή 
και το περιεχόμενο  των πινακίδων. Παρ’ όλα αυτά δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που 
γινόταν παρερμηνεία των οδηγιών ή εσφαλμένη χρήση των λογοτύπων. Για να διευ-
κολύνει λοιπόν τους δικαιούχους, τους φορείς δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την 
τοποθέτησή τους, και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα λαθών, η ΕΥΔ ανέπτυξε στο 
pepna.gr -την ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-
2020- μια ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία οι δικαιούχοι δημιουργούν μόνοι 
τους την πινακίδα που τους αφορά, με τα παρακάτω τρία απλά βήματα.
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ή πινακίδα έργου 
με τρία βήματα



3. Πατήστε αποθήκευση και στη συνέχεια «Δημιουργία και Προβολή PDF» και η  μακέτα της 
πινακίδας εμφανίζεται στην οθόνη σας σε υψηλή ανάλυση και έτοιμη για εκτύπωση και κατασκευή.

2. Επιλέξτε προσωρινή ή μόνιμη (αναμνηστική) πινακίδα έργου και συμπληρώστε τη φόρμα. 
Πληκτρολογείτε μόνο την ονομασία του έργου (όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξης) και τον 
προϋπολογισμό του (σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται), ενώ για όλα τα υπόλοιπα επιλέγετε τα 
κατάλληλα στοιχεία (και πάλι σύμφωνα με την απόφαση ένταξης) από αυτά που υπάρχουν στα πεδία: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δικαιούχος, κύριος στόχος και ταμείο χρηματοδότησης.
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Ένας από τους βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Νοτίου Αιγαίου είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η καταπο-
λέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις υποστήριξης 
των οικογενειών για την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελ-
ματική ζωή. Με τις δράσεις αυτές διατίθενται θέσεις παροχής υπηρεσιών 
φροντίδας και φύλαξης παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδι-
κούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και 
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία.

Βασικός σκοπός είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, η διευκόλυνση των 
μητέρων ή πατέρων που έχουν την επιμέλεια παιδιών και η επιδίωξη της ένταξής 
τους στην αγορά εργασίας και η διατήρηση και βελτίωση των όρων απασχόλησής 
τους. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η αύξηση της απασχόλησης και η διατήρηση 
των θέσεων εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε οι ωφελούμενοι να ανταποκριθούν 
στους απαιτητικούς κι συχνά αντικρουόμενους ρόλους τους του επαγγελματικού 
και οικογενειακού τους περιβάλλοντος (όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας 
και της παιδικής προστασίας). Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζεται 
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το πρόγραμμα στηρίζει την ισότιμη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας



1,4,6: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρχαγγέλου Ρόδου

5: Παιδικός Σταθμός Πυλίου Κω

2: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Ρόδου
3: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σύρου

3 4 5
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και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινω-
νικές υπηρεσίες.

 Οι θέσεις παροχής υπηρεσιών διατίθενται προς το κάθε ωφε-
λούμενο άτομο (τον πατέρα, τη μητέρα ή τον κηδεμόνα κάθε παι-
διού) μέσω voucher (αξίας τοποθέτησης), που λαμβάνει από τον 
φορέα υλοποίησης των δράσεων, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ). 

Οι ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• να είναι υπήκοοι της Ελλάδας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης ή Έλληνες ομογενείς ή αλλοδαποί από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νόμιμα στη χώρα

• να συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή να εί-
ναι εργαζόμενοι (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι), ή άνεργοι με 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν βεβαίωση εξατομικευμένης 
προσέγγισης του ΟΑΕΔ.
Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται τακτικοί ή αορίστου 

χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού). 
Η παροχή θέσεων φροντίδας σε βρεφικούς και παιδικούς 

σταθμούς αφορά βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και 
παιδιά από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Η παροχή θέσεων φροντίδας σε κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών αφορά παιδιά από την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών καθώς 
και παιδιά με αναπηρίες.

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε από το Πρόγραμμα -με συγ-
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- για το σχολικό 
έτος 2015-2016 ανήλθε σε 2,2 εκ. € και ωφελήθηκαν 748 κηδεμόνες 
παιδιών ευπαθών ομάδων, ενώ για τη σχολική χρονιά 2016-2017 
έχει προγραμματιστεί η κάλυψη αναγκών 826 κηδεμόνων παιδιών 
με 2,7 εκ. €.



Τι είναι
Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει συνολικά 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ). Από αυτά 
τα 7 είναι τομεακά (αφορούν δηλαδή έναν ή περισσότερους τομείς και εφαρμόζονται 
σε ολόκληρη τη χώρα) και τα 13 είναι περιφερειακά (ένα για καθεμιά από τις 13 
ελληνικές Περιφέρειες). Για καθένα από αυτά τα Προγράμματα έχει συγκροτηθεί και 
ένα συλλογικό όργανο, η Επιτροπή Παρακολούθησης, με αποστολή να παρακολουθεί τη 
σωστή και αποτελεσματική υλοποίησή του. Επίσης έχει συγκροτηθεί και μια Επιτροπή 
Παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΣΠΑ, η οποία έχει την ευθύνη παρακολούθησης του συνόλου 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
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επιτροπή Παρακολούθησης: 
τι είναι, 

ποιοι συμμετέχουν, 
πώς λειτουργεί

Πώς λειτουργεί
Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Οι αναλυτικές εισηγήσεις των προς συζήτηση 
θεμάτων αναρτώνται έγκαιρα στις ιστοσελίδες των Προγραμμάτων, ώστε 
να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των μελών αλλά και των ενδιαφερόμενων 
πολιτών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης, ενώ σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό με απόλυτη πλειοψηφία. Τηρούνται 
πλήρη πρακτικά κάθε συνεδρίασης και οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα 
δημοσιεύονται εκτός από τις ιστοσελίδες των Προγραμμάτων και στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα «Δίαυλος». Για τη διευκόλυνση της συζήτησης και 
την καλύτερη προετοιμασία των μελών, κατά κανόνα πραγματοποιούνται 
τεχνικές συσκέψεις την προηγούμενη ημέρα κάθε συνεδρίασης. Σε έκτακτες 
και επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να ληφθεί απόφαση και με τη λεγόμενη 
«γραπτή διαδικασία», μέσω του «Διαύλου».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου συγκροτήθηκε τον 
Μάρτιο του 2015 με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι και 
πρόεδρός της. Έχει συνολικά 54 μέλη, από τα οποία δικαίωμα ψήφου έχουν 
τα 44.

Η πρώτη της συνεδρίαση έγινε στην Ερμούπολη τον Ιούνιο του 2015. 
Στη συνεδρίαση αυτή τέθηκαν οι βάσεις για την έναρξη υλοποίησης του 
Προγράμματος, κυρίως με την εξειδίκευση ενός σημαντικού μέρους των 
δράσεων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν και την έγκριση των 
κριτηρίων με τα οποία θα γίνει η επιλογή τους.

Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου.

Ποιοι συμμετέχουν
Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης είναι εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, αντιπροσωπευτικών 
μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων φορέων ανάλογα με το περιεχόμενο 
κάθε Προγράμματος, αλλά και εκπρόσωποι των Διαχειριστικών Αρχών, της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης και των φορέων που 
διαχειρίζονται τμήματα κάθε Προγράμματος.

Τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
1. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2. ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
3. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
4. ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
5. ΕΠ Τεχνική Βοήθεια
6. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

7. ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας

Τα τομεακά Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα
8. ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
9. ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
10. ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
11. ΕΠ Ηπείρου
12. ΕΠ Θεσσαλίας
13. ΕΠ Ιονίων Νήσων
14. ΕΠ Δυτικής Ελλάδας
15. ΕΠ Στερεάς Ελλάδας
16. ΕΠ Αττικής
17. ΕΠ Πελοποννήσου
18. ΕΠ Βορείου Αιγαίου
19. ΕΠ Νοτίου Αιγαίου
20. ΕΠ Κρήτης
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Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Μέλη με δικαίωμα ψήφου
1. Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου (Πρόεδρος)
2. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
3. Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Εκπρόσωποι: 
4. Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 
5. Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
6. Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
7. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
8. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
9. Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
10. Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
11. Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
12. Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής
13. Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ
14. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
15. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
16. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος)
17. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Ενέργειας)
18. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας)
19. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού)
20. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (τομέας Εμπορίου και Καταναλωτή)
21. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών
22. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
23. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας
24. Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας)
25. Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
26. Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
27. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
28. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Υποδομών και Μεταφορών). 
29. Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας ΤΠΕ)
30. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
31. Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου
32. Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
33. Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
34. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
35. Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
36. Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
37. Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
38. Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
39. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
40. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
41. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
42. Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος
43. Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων
44. Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας

Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου
Εκπρόσωποι: 
45. Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου
46. Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
47. Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
48. Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
49. Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
50. Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
51. Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
52. Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων  της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 
53. Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ
54. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας



% % % % %

1 22.382.206 200.000 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 33.529.790 15.052.284 45% 13.552.284 40% 12.208.541 36% 3.265.630 10% 0 0%

3 41.143.624 40.500.000 98% 37.500.000 89% 24.191.130 59% 12.895.956 31% 3.357.812 8%

4 43.019.780 12.286.920 29% 12.252.920 28% 11.332.865 26% 3.767.811 9% 2.034.525 5%

5 25.000.000 20.700.000 83% 14.700.000 59% 4.387.399 18% 3.802.012 15% 2.316.588 9%

6 2.288.542 2.288.542 100% 2.288.542 100% 2.252.542 98% 1.818.000 79% 255.061 11%

7 806.620 806.620 100% 806.620 100% 804.620 99% 537.620 67% 40.186 5%

168.170.562 91.834.366 54,61% 81.100.366 48,23% 55.177.097 32,81% 26.087.030 15,51% 8.004.172 4,76%

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Στα βήματα του ΕΣΠΑ /16

Όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα τεύχη μας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ. 

Προβλέπει 7 Άξονες Προτεραιότητας: 
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (22,4 εκ. €)
2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (33,5 εκ. €)
3. Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €)
4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (43 εκ. €)
5. Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €)
6. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €)
7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)

Μετά την έγκριση του θεσμικού πλαισίου (Νόμος 4314/2014, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) και τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης (Σύρος, Ιούνιος 2015), το Πρόγραμμα βρίσκεται πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Συνολικά με στοιχεία έως τις 10 Οκτωβρίου: 
• είχαν εξειδικευτεί δράσεις (δηλαδή έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης οι προδιαγραφές των έργων και δράσεων και τα κριτήρια με τα οποία θα επιλε-

γούν) συνολικού προϋπολογισμού 91,8 εκ. ευρώ (54,6 %)
• είχαν δημοσιοποιηθεί 28 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 80,1 εκ. € (47,6 %)
• είχαν ενταχθεί 66 έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 55,2 εκ. € (32,8 %) 
• οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί) ανήλθαν συνολικά σε 26,1 εκ. € (15,5%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έφτασαν σε 8 εκ. € (4,8 %)

Στον πίνακα αναλύονται τα στοιχεία αυτά κατά Άξονα Προτεραιότητας.


