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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 –
2020 (ΕΠΑνΕΚ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 με την υπ’ αριθμόν C(2014) 10162 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΕΠΑνΕΚ κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της χώρας για
τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναδεικνύει τις προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας
και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας. Συνδέεται και λειτουργεί συμπληρωματικά
με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 20142020,και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
(ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.
Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το
ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK με 2.970,9 εκ. € ενώ το ΕΚΤ με 675,5 εκ. €, καλύπτοντας και τις
13 Περιφέρειες. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος
ανέρχεται σε 4.655 εκ. €.
Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οικοδομείται και στηρίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί αφορούν
στα εξής:
1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις
2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και
καινοτόμους
3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα
ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα
4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζεται συνοπτικά η υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ έως
σήμερα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ
Π/Υ
Εξειδίκευση

% ενεργοποίησης
έναντι Π/Υ

4.655
1.787,8
680,0

38,3%
14,6%

Εντάξεις

74,7

1,6%

ΝΟΔΕ

13,01

0,3%

9,2

0,2%

Προσκλήσεις

Δαπάνες
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Η εγκεκριμένη εξειδίκευση του Προγράμματος, ύστερα από την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης και επτά γραπτές διαδικασίες, καλύπτει περίπου το 38% του
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε 1.788 εκ. €. Οι προσκλήσεις που
έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό 680 εκ. € και αντιπροσωπεύουν ποσοστό
ενεργοποίησης 14,6%.
Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 2) παρουσιάζει την πρόοδο της εξειδίκευσης ανά Επενδυτική
Προτεραιότητα, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης έως τις 30/9/2016,
καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό των προσκλήσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΠ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΔ ΣΤΟ
ΕΠΑνΕΚ
(εκ €)

ΔΔ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(εκ. €) έως
30/9/2016

Ποσοστό
εξειδίκευσης

ΔΔ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
(εκ. €) έως
30/9/2016

1b

848,67

359,78

42,4%

8,53

2b

277,20

103,85

37,5%

3,1

3a

313,27

27,81

8,9%

0,0

3c

469,90

326,00

69,4%

200,0

3d

347,05

0,00

0,0%

0,0

4a

83,62

0,00

0,0%

0,0

6f

28,13

15,00

53,3%

0,0

8iii*

102,54

220,00

214,6%

122,0

8v

571,81

40,00

7,0%

30,0

10iv

67,43

0,00

0,0%

0,0

11i

108,10

25,00

23,1%

0,0

1a

203,94

114,86

56,3%

104,86

2a

388,32

82,26

21,2%

0,0

4b

63,99

0,00

0,0%

0,0

4c*

228,88

248,06

108,4%

0,0

6c

73,89

38,16

51,6%

29,4

6g

28,77

2,50

8,7%

2,5

7e

373,12

106,97

28,7%

106,97

04 & 04Σ

ΤΒ
ΕΤΠΑ

70,47

63,34

89,9%

0,0

05 & 05Σ

ΤΒ ΕΚΤ

16,05

14,26

88,9%

72,7

4.665,14

1.787,85

38,3%

680,0

ΑΠ

01 & 01Σ

02 & 02Σ

03 & 03Σ

ΣΥΝΟΛΟ

* Απαιτείται ανακατανομή πόρων εσωτερικά στον Θεματικό Στόχο 8 και στον Θεματικό Στόχο 4.
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Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015
Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ με έτος αναφοράς το 2015 (ΕΕΥ2015)
αφορούσε στα οικονομικά έτη 2014 και 2015 και συγκεκριμένα στην πρόοδο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος από 01/01/2014 έως 31/12/2015.
Καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 111 του ΚΚΔ 1303/2013 και ακολούθησε το υπόδειγμα
των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής 207/2015.
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της 4ης Γραπτής Διαδικασίας με την
υπ’ριθμ. 2851/ 690 Α1/31.05.2016 Απόφαση και υποβλήθηκε στην ΕΕ μέσω της SFC2014
στις 31/5/2016. Έγινε ηλεκτρονικά αποδεκτή από την ΕΕ στις 10/06/2016 (μέσω SFC2014).
Σύνοψη της Ετήσιας Έκθεσης 2015 αναρτήθηκε τόσο στον ιστοχώρο της ΕπΠα
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/committee1.asp?id=14, όσο και στην ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=5, στο microsite του
ΕΠΑΝΕΚ.
Στην Ετήσια Έκθεση έγινε αναφορά σε όλες τις ενέργειες που έλαβαν χώρα από την έναρξη
του ΕΠ έως τα τέλη του 2015. Το ΕΠΑΝΕΚ εγκρίθηκε στα τέλη του 2014 με πλήθος
αιρεσιμότητων και αυτοδεσμεύσεων, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η άμεση
ενεργοποίηση του περίπου 63% του προϋπολογισμού του. Το 2015 ολοκληρώθηκαν οι
απαραίτητες διαδικασίες για να αναπτυχθεί το θεσμικό περιβάλλον και οι παράμετροι που
αποτελούσαν προαπαιτούμενα για την ουσιαστική ενεργοποίηση αυτού 1. Μέχρι τα τέλη του
2015 είχαν εκδοθεί οι πρώτες προσκλήσεις στους άξονες Τεχνικής Βοήθειας (ΔΔ 66,8 εκ.€),
στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν και οι πρώτες εντάξεις έργων και δαπάνες, συνολικού
ύψους 57,87 εκ. € και 4,88 εκ. € αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι δείκτες
εκροών του ΕΠ (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) δεν ήταν δυνατόν να εμφανίσουν ακόμη υλοποίηση. Στην
έκθεση έγινε επικαιροποίηση των μακροσκοπικών δεικτών αποτελέσματος ΕΤΠΑ του ΕΠ
όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από επίσημες πηγές (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης-ΕΚΤ,
ΟΒΙ, ΕΛΣΤΑΤ, Digital Scoreboard, κ.α.) για τα έτη 2014 και 2015. Οριστικές τιμές των τιμών
βάσης που προέκυψαν μετά την υποβολή του ΕΠ θα επικαιροποιηθούν σε επόμενη
αναθεώρηση του ΕΠ.

-Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚΑ265/23.12.14) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων 2014-2020
-Σύσταση/αναδιάρθρωση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ (ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ615/22-6-2015, ΦΕΚ 1248/Β/24-062015)
-Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΑΝΕΚ (ΚΥΑ 1615/18.03.2015/ΦΕΚ 768Β/30.04.15)
-Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα ΕΠ 2014-2020 - έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από ΔΑ/ΕΦΔ - διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων (ΥΑ με ΑΠ 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-15/ΦΕΚ 1822/Β/2408-15)
-Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (115812/ΕΥΘΥ 1091/13.11.15)
-Εx-ante αξιολογήσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένεται να υποστηρίξει το ΕΠΑΝΕΚ
(δάνεια, κεφάλαια κίνησης, επιχειρηματικά κεφάλαια, μικροπιστώσεις, εγγυήσεις, καθώς και
εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα)
ης
-Έγκριση 1 εξειδίκευσης (35 δράσεις Δημόσιας Δαπάνης 1.408,30 εκ. €), Έγκριση μεθοδολογίας και
κριτηρίων αξιολόγησης ώριμων δράσεων, Επικοινωνιακής Στρατηγικής ΕΠΑΝΕΚ, Κανονισμού
Λειτουργίας της ΕπΠα στο πλαίσιο
1

η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ 1&1Σ - Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς
παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί
τομείς της χώρας) που αναμένεται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας. Για την ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών γίνεται στοχευμένη
επιλογή επενδύσεων και δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το
νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί βασική παράμετρο του
προγράμματος αφού διαπνέει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και αποσκοπεί στον εντοπισμό
των μοναδικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τα υφιστάμενα
πλεονεκτήματα της.
Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 1 και 1Σ ανέρχεται συνολικά σε 2,37 δισ. € (Δημόσια
δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί έως σήμερα εξειδίκευση δράσεων/έργων ύψους 832,4
εκ. € (35% του διαθέσιμου προϋπολογισμού των Αξόνων Προτεραιότητας). Έχουν εκδοθεί 4
προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 211,6 εκ. € (9% του διαθέσιμου Π/Υ).
σε εκ.
ευρώ

% ενεργοποίησης
έναντι Π/Υ

Εξειδίκευση

2.370
832,4

35,1%

Προσκλήσεις

211,6

9%

ΑΞΟΝΑΣ 1&1Σ
Π/Υ

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες Προσκλήσεις ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιγράφονται ως
ακολούθως:
•

η

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην
έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων,
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην
οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών
έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και
πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής
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Τον Ιούλιο εκδόθηκε η πρόσκληση «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών
αναγκών-Πράσινο Νησί» συνολικού προϋπολογισμού 8.532.875,98 €, απευθυνόμενη στους
φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους
παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
· ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
· ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)
Πρόκειται για ερευνητικό επιδεικτικό έργο, που έχει ως στόχο τη σταδιακή μείωση των
αυτόνομων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα Ελληνικά νησιά, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλη
περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση, αλλά και συμβάλλοντας μέσω υλοποίησης
παρεμβάσεων στους τομείς ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών και εξοικονόμησης ενέργειας
στα κτίρια ,στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Η καινοτομία του έργου αφορά κυρίως στη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ
(>85% και με τελικό στόχο το 100%).
•

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 2b: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

1. Τον Αύγουστο του 2016 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το έργο «Υπηρεσίες δημιουργίας και
διάθεσης εθνικών ψηφιακών ορθοεικόνων και αεροφωτογραφιών», δημόσιας δαπάνης
3.104.700 €. Δικαιούχος, αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου, είναι η ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Το έργο περιλαμβάνει την
παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων για το σύνολο της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη
πλήρως διαθέσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών,
επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.
Επισημαίνεται ότι τα έργα του Τομέα ΤΠΕ βρίσκονται πάντα υπό την αίρεση εκπλήρωσης
της σχετικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας και αυτοδέσμευσης.
Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
Στις 11/2/2016 δημοσιεύτηκαν οι 4 πρώτες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ συνολικού προϋπολογισμού
390 εκ. € (322 εκ. € στον 1ο κύκλο), εκ των οποίων οι 2 δράσεις ανήκουν στην επενδυτική
προτεραιότητα 3c και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Ειδικότερα:
1. Η δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», συνολικής δημόσιας δαπάνης 130 εκ. €, στοχεύει
στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη
δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες
της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του
κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών
διαδικασιών. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 έως 200.000 € και
επιχορηγείται με ποσοστό από 40% (50% αν δημιουργείται νέα θέση εργασίας).
Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον
αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών

η
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σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ).
2. Η δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», συνολικής δημόσιας δαπάνης 90 εκ. €,
στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της
υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό,
την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Ο
προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 έως 150.000 € και επιχορηγείται με
ποσοστό από 40% (50% αν δημιουργείται νέα θέση εργασίας).
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις,
προπάντων από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και
το Ιόνιο.

η
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ΑΞΟΝΑΣ 2&2Σ - Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις
Ο άξονας στοχεύει στην προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής
σχεδίων
διαρθρωτικής
προσαρμογής
των
επιχειρήσεων
ή
συλλογικών
επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. Οι ανάγκες προσαρμογής που μελετώνται καταδεικνύουν
τα πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των
εργαζομένων, υποδεικνύουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και οδηγούν στον
σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Παράλληλα, για την επίτευξη του συνολικού στόχου του άξονα, απαιτείται η προσαρμογή της
θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την
κατεύθυνση βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 2 και 2Σ ανέρχεται συνολικά σε 849,9 εκ. € (Δημόσια
δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί εξειδίκευση έως σήμερα δράσεων/έργων ύψους 285 εκ.
€ (33,5% του διαθέσιμου Π/Υ των αξόνων). Οι τρεις προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί στον
άξονα ανέρχονται σε 152 εκ. € (18%).
σε εκ.
ευρώ

% ενεργοποίησης
έναντι Π/Υ

Εξειδίκευση

850
285

33,5%

Προσκλήσεις

152

18%

ΑΞΟΝΑΣ 2&2Σ
Π/Υ

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες Προσκλήσεις ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιγράφονται ως
ακολούθως:
•

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

Πρόσκληση 002ΚΕ: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης", (α΄ κύκλος) συνολικής δημόσιας δαπάνης 50 εκ. €. Η πρόσκληση αφορά σε
δράση που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και
αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς
επαγγελματικού χώρου. Ο προϋπολογισμός των σχεδίων κυμαίνεται από 5.000 έως 25.000 €
και επιχορηγείται με ποσοστό 100%. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά σχέδιο αυξάνεται σε
50.000 € στην περίπτωση υποβoλής σχεδίων από συνεργατικά σχήματα
Η πρόσκληση εκδόθηκε στις 11.02.2016 με καταληκτική ημερομηνία (μετά από παράταση)
την 09.05.2016, με προϋπολογισμό 32,5 εκ. € που αντιπροσώπευε τον α΄ κύκλο της δράσης
(65% του συνολικού προϋπολογισμού της). Στη συνέχεια ο προϋπολογισμός του α΄ κύκλου

η
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αυξήθηκε σε 50 εκ. €, λόγω του πολύ υψηλού ενδιαφέροντος που προκάλεσε. Υποβλήθηκαν
16.193 αιτήσεις νέων προπάντων επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από
ολόκληρη την επικράτεια. Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε,
προγραμματίστηκαν επιπρόσθετοι πόροι 50 εκ € για τον Β΄ κύκλο της δράσης που θα
ακολουθήσει. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης από τους αξιολογητές και
αναμένεται, εντός του Οκτωβρίου 2016, η έκδοση του προσωρινού κατάλογου δυνητικών
δικαιούχων. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, προβλέπεται να ενταχθούν περί τα
2.450 επιχειρηματικά σχέδια. (συνυπολογίζοντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης έως 20%)
Πρόσκληση 001ΚΕ: "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (α΄ κύκλος), συνολικής δημόσιας
δαπάνης 72 εκ. €, αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από
ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας. Στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με
έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη
δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Η ενίσχυση δίνεται προκειμένου να
ιδρύσουν νέα επιχείρηση και προκρίνονται σχέδια με έντονα χαρακτηριστικά καινοτομίας, για
την παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και
έντασης γνώσης που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας.. Ο προϋπολογισμός των
σχεδίων κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000 € και επιχορηγείται με ποσοστό 100%..
Η πρόσκληση εκδόθηκε στις 11.02.2016 με καταληκτική ημερομηνία (μετά από παράταση)
την 24.05.2016. Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί
ως βασικοί τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη της χώρας: προπάντων τον τομέα των
νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της
υγείας. Η διαδικασία αξιολόγησης από τους αξιολογητές ολοκληρώθηκε και ακολούθως
εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί περίπου ένας μήνας για να εκδοθεί ο προσωρινός κατάλογος
δυνητικών δικαιούχων. Με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό προβλέπεται να ενταχθούν
περί τα 1.450 επιχειρηματικά σχέδια (συνυπολογίζοντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης έως
20%)
•

Επενδυτική Προτεραιότητα 8v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Πρόσκληση 024: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα, προϋπολογισμού 30 εκ. € δημόσιας δαπάνης
Η Πρόσκληση αφορά σε σχέδια δράσης για κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα τα οποία θα αφορούν, κατά προτεραιότητα,
στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία Τροφίμων,
Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον,
Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές, Υγεία)
Τα σχέδια θα πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένη διάγνωση των αναγκών των
εργαζομένων στον στρατηγικό τομέα στον οποίο επικεντρώνεται το σχέδιο δράσης.)

η
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Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ. Θεσμικοί Κοινωνικοί
Εταίροι, Κλαδικοί φορείς,
ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων
Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων, που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων.
Εκτιμάται ότι θα καταρτισθούν και θα συμμετέχουν σε διαδικασίες πιστοποίησης τουλάχιστον
24.000 εργαζόμενοι (πλην αυτοαπασχολουμένων)
Η Πρόσκληση εκδόθηκε στις 27.06.2016 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων
(μετά από παράταση) είναι η 31.10.2016.

η
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ΑΞΟΝΑΣ 3&3Σ - Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
Ο άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι
οποίοι θα υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό
περιλαμβάνονται στόχοι για την ενίσχυση των δομών και υποδομών, οι οποίες συνδέονται
άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός των Αξόνων 3 και 3Σ ανέρχεται συνολικά σε 1,36 δισ. € (δημόσια
δαπάνη), εκ των οποίων έχει εγκριθεί έως σήμερα εξειδίκευση δράσεων/έργων ύψους 592,8
εκ. € (43,6%). Έχουν εκδοθεί 16 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 243,7
εκ. € (18%).
σε εκ.
ευρώ

% ενεργοποίησης
έναντι Π/Υ

Εξειδίκευση

1.360
592,8

43,6%

Προσκλήσεις

243,7

17,9%

ΑΞΟΝΑΣ 3&3Σ
Π/Υ

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες Προσκλήσεις ανά Επενδυτική Προτεραιότητα περιγράφονται ως
ακολούθως:
•

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και
προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Τον Ιούλιο 2016 στο πλαίσιο της ΕΠ 1a εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις:
o «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» προϋπολογισμού δημόσιας
δαπάνης 73.000.000 €.
Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις
των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η
Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, μετά από αξιολόγηση ως προς την συνάφεια με την Εθνική
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη
Ερευνητικών Υποδομών.
o Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 31.860.000 €
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των
εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν
την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων
και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης 2014-2020.

η
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• Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης τμηματοποιημένων έργων (phasing) δημόσιας υποδομής των
τομέων Τουρισμού και Πολιτισμού, ενταγμένων στο ΕΠΑΝ ΙΙ, εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2016 οι
ακόλουθες δύο προσκλήσεις :
1. «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων», δημόσιας δαπάνης 4.499.075 € , με δικαιούχο
το ΥΠΠΟΑ
2. «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου», δημόσιας δαπάνης 4.362.755
€, με δικαιούχο το Δήμο Σάμου
Αντίστοιχα τον Ιούλιο 2016 εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις :
1. «Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής
ταυτότητας μιας περιοχής» : Μουσείο Μαστίχας Σάμου και Μουσείο Αργυροχοΐας
Ιωαννίνων, δημόσιας δαπάνης 1.028.838 € συνολικά, με δικαιούχο το ΠΙΟΠ
2. «Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης», δημόσιας δαπάνης 3.009.010 €, με δικαιούχο το
ΥΠΠΟ
3. «Καταφύγιο Τουριστικών Σκάφων στο λιμένα Λιμεναρίων Θάσου» (δημόσιας δαπάνης
2.072.153 €, με δικαιούχο τη Δ/νση Τουριστικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝΤ
Επίσης εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις για την ένταξη νέων έργων:
1. Τον Ιούλιο 2016 η πρόσκληση «Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές», με στόχο τον
λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους για την παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών
υπηρεσιών στους επισκέπτες και την τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στις
περιοχές χωροθέτησής τους. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000 €. με
δικαιούχους το ΥΠΠΟΑ και το ΤΑΠΑ.
2. Επίσης, τον Ιούλιο 2016 η πρόσκληση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», δημόσιας δαπάνης 10.000.000
€, με δικαιούχο το ΥΠΠΟΑ.
3. Τον Αύγουστο 2016 η πρόσκληση «Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με
ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων», δημόσιας δαπάνης 1.720.000
€, με δικαιούχο το ΥΠΠΟΑ.
•

•

η

Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 6g: Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια
οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης,
της οικολογικής καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
1. Εκδόθηκε η πρόσκληση για το μεταφερόμενο από το ΕΠΑΝ ΙΙ έργο «Απορρύπανση Αποκατάσταση του κτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ”» στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με
Δικαιούχο την Εταιρεία Αξιοποιήσεως & Διαχειρίσεως της περιουσίας του ΕΜΠ
(ΕΑΔΠ/ΕΜΠ) δημόσιας δαπάνης 2,5 εκ. € και χωροθετημένο στην Περιφέρεια Αττικής.
Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί ΤΔΠ προκειμένου να ενταχθεί.
Επενδυτική Προτεραιότητα ΕΠ 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της

2 Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Σεπτέμβριος 2016

- 13 -

ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής,
αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
1. Τον Απρίλιο 2016 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το έργο «Κατασκευή εναέριας γραμμής
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ∆Α µε το ΚΥΤ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ», δημόσιας δαπάνης 10.850.000 €. Δικαιούχος, αρμόδιος για την
υλοποίηση του έργου, είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179
Α/22.08.2011). Σκοπός του έργου είναι η επέκταση και ενίσχυση της µεταφορικής
ικανότητας ενέργειας του συστήματος 400 KV προς την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη. Το έργο χωροθετείται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας και
Καβάλας.
2. Τον Απρίλιο 2016 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα
Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών
και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων», δημόσιας δαπάνης
20.500.000 €. Δικαιούχος, αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου, είναι η ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). Το έργο αφορά στην πιλοτική
εγκατάσταση 170.000 νέων «έξυπνων» μετρητών σε οικιακούς καταναλωτές και
χωροθετείται στις Περιφέρειες Αττικής (Αθήνα), Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
(Νομός Ξάνθης), Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Βορείου Αιγαίου (Νομός
Λέσβου, νησί Λέσβου, νησί Λήμνου, νησί Αγ. Ευστράτιου) και Ιόνιων Νήσων (Νομός
Λευκάδας).
3. Τον Ιούλιο 2016 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το έργο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με
το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης» (Β’ Φάση, phasing),
δημόσιας δαπάνης 43.600.566 €. Δικαιούχος, αρμόδιος για την υλοποίηση του έργου,
είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179 Α/22.08.2011). Η Β’ Φάση του
έργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με τη σύνδεση της
Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο. Έχει δοθεί η έγκριση του
προϋπολογισμού της Α' Φάσης από την Ε.Ε. και εκκρεμεί η Υποβολή του Φακέλου
Μεγάλου Έργου για την Β’ Φάση.
4. Τον Ιούλιο 2016 εκδόθηκε η Πρόσκληση για το έργο «2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης
του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας»
(Β΄Φάση, phasing), δημόσιας δαπάνης 32.015.768 €. Δικαιούχος, αρμόδιος για την
υλοποίηση του έργου, είναι η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (βάσει του Ν. 4001/2011, ΦΕΚ 179
Α/22.08.2011). Το έργο αφορά στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον
τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας
95.000 m3 LNG. Έχει δοθεί η έγκριση του προϋπολογισμού της Α' Φάσης από την
Ε.Ε. και εκκρεμεί η Υποβολή του Φακέλου Μεγάλου Έργου για την Β’ Φάση.

η
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ΑΞΟΝΑΣ 4&4Σ και 5&5Σ: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Ο ΑΠ4 (&4Σ) «Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ» και ο ΑΠ5 (&5Σ) «Τεχνική συνδρομή ΕΚΤ», είναι
βοηθητικοί Άξονες, με σκοπό να ενισχύσουν το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης που
αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων.
Οι δράσεις που περιλαμβάνει η Τεχνική Βοήθεια έχουν εθνικό χαρακτήρα, καθώς δομές και
διαδικασίες για τη διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και την προβολή των
παρεμβάσεων του επιχειρησιακού σχεδίου αφορούν όλες τις περιφέρειες. Απώτερος στόχος
είναι η διασφάλιση της ευθυγράμμισης του τρόπου διαχείρισης της υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος και της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των
σχετικών εργασιών των εμπλεκομένων φορέων/ δικαιούχων σε κάθε Περιφέρεια.
Ο προϋπολογισμός των Αξόνων Τεχνικής Βοηθείας ανέρχεται συνολικά σε 86,5 εκ. €
(δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων τα 70,5 εκ. € αφορούν Τεχνική Βοήθεια σε δράσεις ΕΤΠΑ
και 16,05 εκ. € σε δράσεις ΕΚΤ. Έχει εγκριθεί εξειδίκευση δράσεων ύψους 77,6 εκ. € (89,7%).
Έχουν εκδοθεί 16 προσκλήσεις με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 72,7 εκ. € (84% του
Π/Υ των αξόνων). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 74,7 εκ. €, ενώ οι
νομικές δεσμεύσεις είναι 13,01 εκ €. Τέλος, οι δαπάνες του ΕΠΑνΕΚ προέρχονται από τα
έργα Τεχνικής Βοήθειας και είναι έως σήμερα ύψους 9,2 εκ €. Η πρόοδος των αξόνων
Τεχνικής Βοήθειας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
σε εκ.
ευρώ

% ενεργοποίησης
έναντι Π/Υ

Εξειδίκευση

86,5
77,6

89,7%

Προσκλήσεις

72,7

84,0%

Εντάξεις

74,7

86,3%

ΝΟΔΕ

13,01

15,0%

9,2

10,6%

ΑΞΟΝΕΣ ΤΒ
Π/Υ

Δαπάνες

Οι Προσκλήσεις Τεχνικής Βοήθειας που έχουν δημοσιευτεί είναι οι ακόλουθες:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ
Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ –II

Π/Υ ΔΔ
3.000.000
60.000.000
2.133.250

Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ

150.000

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΤουρισμούΤομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

100.000

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

η

2 Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Σεπτέμβριος 2016

1.200.000

- 15 -

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Π/Υ ΔΔ

Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

500.000

Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ.
ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

400.000

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

100.000

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

2.000.000

Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

1.800.000

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

70.000

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

100.000

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

350.000

Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

200.000

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

268.000

Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (ΚΑΠΕ)

300.000

η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αναφορικά με την υποβολή των Φακέλων Μεγάλων Έργων (ΦΜΕ) προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει, ανά έργο, την εκτιμώμενη ημερομηνία
υποβολής του ΦΜΕ. Εντός του 2016, αναμένεται να υποβληθούν οι Φάκελοι τεσσάρων (4)
Μεγάλων Έργων, ενώ οι υπόλοιποι τρεις (3) εκτιμάται ότι θα υποβληθούν τον Ιούνιο του
2017.
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
Α/Α

1
2

TIΤΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

Προγραμματισμός
Υποβολής ΦΜΕ
(μήνας/έτος)

2ο στάδιο της Β’ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας» (Β’ Φάση, phasing)
Ανάπτυξη Ευζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης ‐ Αξιοποίησης των
Υποδομών (Rural phasing)

12/2016
12/2016

3

Super Fast Broadband (SFBB)

06/2017

4

Regional Broadband Extension (RBBE)

06/2017

5

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της
κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης
γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα

11/2016

6

7

η

Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Υψηλής Τάσης» (Β’ Φάση, phasing)
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό
Σύστημα (1η φάση - Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο, υποβρύχιο
καλώδιο AC, 150 kV, 200 MVA)

2 Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Σεπτέμβριος 2016

12/2016

06/2017
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