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ΘΕΜΑ:
Eγκύκλιος
Σχεδιασµού
και
Κατάρτισης
Προγραµµατισµού
περιόδου
2014-2020.
Έναρξη
διαβούλευσης στην Περιφέρεια Αττικής.
Σας διαβιβάζουµε

Αναπτυξιακού
διαδικασιών

σήµερα την πρώτη εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο

Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων
σχεδιασµό

και

κατάρτιση

του

αναπτυξιακού

για τον

προγραµµατισµού

της

περιόδου 2014-2020, προκειµένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προετοιµασίας
για τη διαµόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων
στην Περιφέρεια Αττικής.
Η

πρώτη

εγκύκλιος

Προγραµµατισµού

σχεδιασµού

και

κατάρτισης

για την περίοδο 2014-20020

του

Αναπτυξιακού

στοχεύει στην ουσιαστική

ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το νέο και υπό διαπραγµάτευση
προτεινόµενο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και διασφαλίζει
από πλευράς τους –σε πρώτη φάση- την διατύπωση των προτάσεών τους για
τη διαµόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
2014-2020.
Με βάση τις προτάσεις-Κατευθύνσεις

που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια του

διαλόγου θα ακολουθήσει σε επόµενη φάση – σε ευρεία και ανοιχτή διαβούλευσηη κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας τόσο του
Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους για την περίοδο 2014-2020 όσο και της
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Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης,

δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου

2014-2020 που αφορά στο συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγραµµατισµού.
Στο πλαίσιο της εγκυκλίου που σας διαβιβάζουµε

παρουσιάζονται η πορεία των

διαπραγµατεύσεων για την κατανοµή των πόρων και για το κανονιστικό πλαίσιο
που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και περιγράφεται η µεθοδολογία
καθώς και τα όργανα των σχεδίων ανάπτυξης.
Είναι σαφές πλέον ότι βασικό εργαλείο ανάπτυξης σήµερα , για την Περιφέρεια
Αττικής

σε επίπεδο στοχευµένης χρηµατοδότησης όσο και στήριξης των

διαθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται και είναι απαραίτητες , αποτελεί το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής 2007-2013 , και γενικώς
οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού

Ταµείου

Αγροτικής

Ανάπτυξης

οι

οποίοι

έχουν

αναφορά

στην

γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειάς µας.
Οι παρεµβάσεις , οι δράσεις , τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τις παραπάνω
πηγές χρηµατοδότησης, συµβάλλουν σήµερα και αναµένεται να συµβάλλουν µε
µεγαλύτερη στόχευση στο µέλλον, στην οικονοµική, κοινωνική και χωρική συνοχή,
στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανανέωση και την αύξηση του ιδιωτικού και
δηµόσιου κεφαλαίου της οικονοµίας σε περιφερειακό επίπεδο.
Κατά την άποψή µας η βασική
προγραµµατική περίοδο είναι

πρόκληση που τίθεται για την επόµενη

η µέγιστη συµβολή των νέων διαρθρωτικών

πόρων στην αναστροφή του κλίµατος ύφεσης και ταυτόχρονα η περαιτέρω
ανάπτυξη

της

Περιφέρειας

Αττικής

µέσα

από

στοχευµένες

και

πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεµβάσεις, σε τοµείς που παρουσιάζουν
τη µεγαλύτερη δυνατή προστιθέµενη αξία για την Περιφέρειά µας και
δηµιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Απαιτείται σήµερα όσο ποτέ άλλοτε

και σε σχέση µε τον αναπτυξιακό µας

σχεδιασµό, να αναλύσουµε σε βάθος τόσο τις δυνατότητες και αδυναµίες που
έχουµε

ως

Περιφέρεια

Αττικής

,

να

εκµεταλλευτούµε

τις

ευκαιρίες

που

αναδεικνύονται, να προετοιµαστούµε για την αντιµετώπιση απειλών και κυρίως να
εντοπίσουµε τις αστοχίες στο σχεδιασµό και την εφαρµογή των προγραµµάτων µας
µέχρι σήµερα.
Οι αστοχίες αυτές, σε κάποιες περιπτώσεις σαφώς οδήγησαν σε αποκλίσεις από την
επίτευξη των στόχων σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους, Θα πρέπει να µην
υπάρξουν στο µέλλον. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η µείωση της
γραφειοκρατίας

,

η

απλοποίηση

των

διαδικασιών

,

η

περαιτέρω

αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων η δραστική βελτίωση του συστήµατος
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παραγωγής έργων και µελετών

και η άρση των θεσµικών και διοικητικών

εµποδίων που παρατηρούνται στους εµπλεκόµενους φορείς.
Είναι προφανές ότι βασικοί

παράγοντες επιτυχίας του συνολικού αναπτυξιακού

σχεδιασµού για την Περιφέρεια Αττικής , αποτελούν βεβαίως η δηµιουργία
συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας, η συνέχιση και επιτάχυνση

των

διαρθρωτικών αλλαγών, η αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης και ο περαιτέρω
εκσυγχρονισµός της σε όλα τα επίπεδα και τους τοµείς.
Ενόψει της έναρξης του διαλόγου για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 20142020 σας ενηµερώνουµε ότι στον επίσηµο ιστότοπο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής

της

Περιφέρειας

Πληροφόρηση-∆ηµοσιότητα
εγκυκλίου

www.pepattikis.gr

Αττικής
έχει

αναρτηθεί

για τον Σχεδιασµό και την

το

στον

πλήρες

σύνδεσµο

κείµενο

της

Κατάρτιση του Αναπτυξιακού

Προγραµµατισµού της περιόδου 2014.2020.
Επιπροσθέτως
δηµιουργηθεί

σας

ενηµερώνουµε

ότι

το

αµέσως

στο συγκεκριµένο ιστότοπο

Προγραµµατική

Περίοδος

ειδικός
στον

2014-2020

ηλεκτρονική µορφή όλα τα προγραµµατικά κείµενα

επόµενο

διάστηµα

σύνδεσµος

οποίο

θα

θα

µε τίτλο

αναρτώνται

σε

και τα κείµενα στρατηγικής

(Σχέδια Νέων Κανονισµών, Κείµενο Στρατηγικής Ευρώπη 2020, Εκθέσεις της
Επιτροπής για την οικονοµική κοινωνική και εδαφική συνοχή , Οµάδα δράσης
διαρθρωτικών ταµείων (COCOF) κ.α)

που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη

ενηµέρωση των κοινωνικών εταίρων.
Ο ειδικός αυτός ηλεκτρονικός

χώρος θα χρησιµεύσει ως ουσιαστικός πόλος

ανάπτυξης ιδεών και διάχυσης της ενηµέρωσης στο πλαίσιο της διαβούλευσης µε
τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.
Στο πλαίσιο των χρονοδιαγραµµάτων που καθορίζει η 1η εγκύκλιος για τον
σχεδιασµό και την κατάρτιση

του αναπτυξιακό προγραµµατισµό της περιόδου

2014-2020 η Περιφέρεια Αττικής ως αρµόδια αρχή σχεδιασµού οφείλει να
καταθέσει

τις

προτάσεις

της

στο

αρµόδιο

Υπουργείο

Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων για την συµβολή της στην
κατάρτιση της Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012.
∆εδοµένης της παραπάνω καταληκτικής προθεσµίας
αποστολή των προτάσεών σας

παρακαλούµε για την

στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή

Περιφέρειας Αττικής – Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης

της

(Λ. Συγγρού

98-100 ,11741 Αθήνα ) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µέχρι και τις 21
Σεπτεµβρίου 2012 έτσι ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την σύνθεση
των σχετικών κειµένων. Για την διευκόλυνση στην επεξεργασία και σύνθεση των
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προτάσεων παρακαλούµε να ακολουθηθεί αυστηρά η δοµή και το περιεχόµενο που
παρουσιάζεται στην

εγκύκλιο

απαρέγκλιτα

και τον αναγραφόµενο αντίστοιχα

αριθµό σελίδων
Στην παρούσα φάση, της διαβούλευσης δεν επιδιώκεται η διατύπωση πλήρους
και

εξειδικευµένης

στρατηγικής,

αναλυτικών

προτεραιοτήτων

και

προγραµµάτων δράσεων και έργων για να καλυφθούν όλα τα επίπεδα του
αναπτυξιακού προγραµµατισµού, αλλά η διατύπωση από την Περιφέρεια Αττικής
προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση των
προτάσεων:
•

Οι επιδράσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος και οι
αντίστοιχες προκλήσεις που προκύπτουν από την σηµερινή ιδιαίτερα
αρνητική οικονοµική συγκυρία

•

Η υφιστάµενη κατάσταση µε βάση τα αποτελέσµατα από τις µέχρι σήµερα
αναπτυξιακές προσπάθειες στην Περιφέρεια Αττικής.

•

Οι

πρώτες

κατευθύνσεις

εθνικών

αναπτυξιακών

επιλογών

και

οι

προτεραιότητες της στρατηγικής Ε2020, όπως κατ’ αρχήν αναφέρονται στην
εγκύκλιο
Τέλος είναι ι σηµαντικό να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα,
αναµένονται

ουσιαστικές

διαφορές

σε

σχέση

µε

την

τρέχουσα

προγραµµατική περίοδο , ως προς το ύψος των διαθέσιµων πόρων, ως
προς

τις

προϋποθέσεις

εκταµίευσης

-

µε

την

εισαγωγή

σειράς

αιρεσιµοτήτων/προϋποθέσεων και συνεχούς αξιολόγησης- και µε την
δεσµευτικότερη

κατεύθυνση

πόρων

σε

συγκεκριµένες

επενδυτικές

προτεραιότητες µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία.
Στο πλαίσιο των παραπάνω , καλείστε να συµβάλλετε µε τις προτάσεις σας και
τη συµµετοχή σας , στη διαµόρφωση του αναπτυξιακού προγραµµατισµού της
περιόδου 2014-2020, µε τρόπο που να οδηγεί στη µέγιστη αξιοποίηση των
διαθέσιµων πόρων για την Περιφέρεια Αττικής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ – (ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
1) ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3)
ΓΕΝΙΚΕΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

4)ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(Υπ΄όψη

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ

(Υπ΄όψη

5)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ)
6)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7)∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8)ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
9)ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
10)ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12)ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
13)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
14)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)
15) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ)
16)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
17) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
18) ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
19)ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
20)ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
21)ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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22)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
23)ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ)
24)ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΓΣΕΕ)
25)ΑΝΩΤΑΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Α∆Ε∆Υ)
26)ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
27)ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
28)ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
29)ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
30)ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
31)ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
32)ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
33)ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
34)TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
35)ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
36)ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ – (ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
1) ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 20017-2013
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ.
32) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΑΔΑ: Β4107Λ7-ΨΜΔ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2)ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3)ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ Β ΚΑΙ Γ Ε∆Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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