ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014 – 2020, είναι η
προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της
περιφερειακής οικονομίας, η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων,
η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής, η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και η προώθηση της χωρικής συνοχής και
συνεργασίας.
Ο στρατηγικός στόχος επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΕΠ), το οποίο δομείται από έξι Γενικούς Στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε δεκατρείς Άξονες
Προτεραιότητας και οι οποίοι αντιστοιχούν σε δέκα Θεματικούς Στόχους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ανέρχεται σε 190.052.422 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ
των οποίων ποσό 95.026.211 ευρώ αποτελεί την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της
κοινοτικής συνδρομής, το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 20.747.212 ευρώ και το ΕΤΠΑ με ποσό
74.278.999 ευρώ.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα», εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10173 στις 18-12-2014 για στήριξή του από το ΕΤΠΑ και το
ΕΚΤ, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμό 131/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις
15/07/2015.
Οι Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
(Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης), αποφασίστηκαν στις 31/07/2015.
Η πρώτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014–2020, πραγματοποιήθηκε στις 13/7/2015. Κατά τη
συνεδρίαση, εξειδικεύτηκαν δράσεις του ΕΠ Στερεάς Ελλάδας και προσδιορίστηκαν οι
Επιτελικές Δομές, οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της. Στόχος της
επιτροπής και της ΕΥΔΕΠ μέχρι το τέλος του 2016, για το σύνολο των πόρων του ΕΠ που
χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία, είναι να επιτευχθούν ποσοστά: για τις εντάξεις
τουλάχιστον 50%, για τις νομικές δεσμεύσεις 40% και για τις δαπάνες 20% (άρθρο 19 του
Ν.4314/2014). Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες
ανάγκες και την ωριμότητα των δυνητικά προς χρηματοδότηση έργων, εξειδίκευσε το 31,28%
του Προγράμματος, ενώ προέβη σε προγραμματισμό, ώστε η εξειδίκευση του ΠΕΠ να
υπερβεί το 60% έως το τέλος του 2015 και το 100% στο 1ο τετράμηνο του 2016. Σύμφωνα
με τον προγραμματισμό, θα δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην
αξιολόγηση των αιτημάτων των δράσεων που συμμετέχουν στο πλαίσιο επίδοσης και έργων,
που αναμένεται να αποδώσουν άμεσα δαπάνες. Προγραμματίστηκε η άμεση έκδοση
προσκλήσεων για ένταξη των εμπροσθοβαρών έργων, δηλαδή των έργων που η υλοποίησή
τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του ΕΠ, των μεταφερόμενων από το ΕΠ «Θεσσαλία –
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013»(ΕΠ ΘΣΗ) και των τμηματοποιημένων έργων, που ένα
τμήμα τους χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ ΘΣΗ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να
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υλοποιηθεί από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020, με στόχο να μην υπάρξει κενό στην
χρηματοδότηση των πράξεων αυτών, καθώς, οι περισσότερες από αυτές, έχουν ήδη
αποκτήσει νομική δέσμευση και υλοποιούνται.
Ο χρόνος της έγκρισης του ΕΠ και της απόφασης του συστήματος ελέγχου και διαχείρισης,
δεν επέτρεψε την υλοποίηση του ΕΠ κατά το 2014, ενώ επέδρασε αρνητικά στην πλήρη
ανάπτυξη των δράσεων του 2015 σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Κατά το 2015:





έχουν εκδοθεί 10 προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης, 12.324.966,48 €,
έχουν ενταχθεί 3 Πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.067.716,00 €,
έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 296.875,00€,
δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Επομένως για το σύνολο του ΕΠ:



έχει ενεργοποιηθεί το 6,485% της συνολικής δημόσιας δαπάνης,
έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις πράξεων, που αντιστοιχούν στο 1,614% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Έχουν εξειδικευτεί δεκαπέντε δράσεις, εκ των οποίων οι εννέα χαρακτηρίζονται ως «Δημόσιο
Έργο», οι τέσσερεις ως «Έργο ΕΚΤ» και οι δύο ως «Έργο Τεχνικής Βοήθειας», συνολικής
δημόσιας δαπάνης 59.443.509,00 € (συμπεριλαμβανομένων των τριών που έχουν
προκηρυχθεί). Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, έχουν προσδιοριστεί οι ενέργειες που θα αναληφθούν ανά
Επενδυτική Προτεραιότητα από την ΕΥΔΕΠ, προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι
στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, έχει προσδιοριστεί η
σύνδεση με τις θεματικές αιρεσιμότητες, καθώς και οι ενέργειες που θα αναληφθούν για τα
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα. Κατά την έως σήμερα πορεία
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε κανένα Άξονα Προτεραιότητας δεν
προέκυψαν σημαντικά προβλήματα.
Οι ενέργειες που θα αναληφθούν ανά Επενδυτική Προτεραιότητα από τη ΔΑ, προκειμένου να
επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού
επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:








Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.),
για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ’
επέκταση, για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
Κατάρτιση του προσωπικού της ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων, σε θέματα
μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών.
Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών
ενεργειών.
Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην
επίτευξη των στόχων.
Υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και επιτάχυνση της υλοποίησης των
έργων.
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Συνοψίζοντας, το 2015 ήταν για το ΕΠ έτος σημαντικών αποφάσεων, με ορόσημα το
σύστημα ελέγχου και διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ και την εξειδίκευση του ΕΠ. Με την
εξειδίκευση του ΕΠ, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης, παρακολούθησης αλλά και
αξιολόγησης του ΕΠ στη βάση της επιλεγείσας στρατηγικής, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες
ανάγκες και δυνατότητες και τους στόχους και προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ
ή/και αναδεικνύονται δυναμικά κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
Επομένως, κατά το 2015 τέθηκαν οι βάσεις και ενεργοποιήθηκε η υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, ωστόσο, ως κρίσιμο σημείο επιτυχίας, αναδεικνύεται η
αυστηρή τήρηση του προγραμματισμού που αποφασίστηκε από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, ως προς την εξειδίκευση του ΕΠ.
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