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ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 : Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020
Εισαγωγή
Το Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 (CCI:2014GR16M2OP012) εγκρίθηκε με την υπ. Αρ.
C(2014) 10170 final/18.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, που γίνεται σταδιακά, στη βάση
αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες
Προτεραιότητας (Α.Π.) και αφετέρου των αναγκών της υλοποίησης του ΠΕΠ ως προς το
πλαίσιο επίδοσης, την ετήσια προχρηματοδότηση, το χρηματοδοτικό σχέδιο, τον κανόνα
αυτόματης αποδέσμευσης Ν+3 κλπ.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα ετήσια έκθεση υλοποίησης αφορά την περίοδο από
την έγκριση του Π.Ε.Π. (18/12/2014) έως και το πέρας του 2015 (31/12/2015). Τα
αναφερόμενα στην έκθεση στοιχεία απεικονίζουν την κατάσταση στο πέρας της περιόδου
αναφοράς, εκτός αν με ειδικό τρόπο αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Εξειδίκευση
Στην περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης εξειδικεύτηκαν μέσω της 1ης
Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και της Γραπτής ∆ιαδικασίας 01, 14 ∆ράσεις με συνολικό
Π/Υ €286.409.980 (ποσοστό εξειδίκευσης 25%). Αναλυτικά, η εξειδίκευση έχει ως εξής:
Κωδικός

Τίτλος ∆ράσης

2.3.1.1

Εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς των μεταφορών της Περ.

Π/Υ ∆.∆. (€)
19.159.980,00

Αττικής. (Γρ. ∆ιαδικασία 02, Π/Υ ∆.∆. = €21.500.000,00)
4.3.1.1

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας

5.000.000,00

σε ∆ημόσια Κτίρια.
4.3.1.2

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας

30.000.000,00

σε ∆ημόσιες Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής.
5.1.1.1

∆ράσεις Υποστήριξης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

5.1.1.2

∆ημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την
πρόληψη

πλημμυρικών

συμβάντων

με

στόχο

5.000.000,00
80.000.000,00

την

αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της
Αττικής.
6.1.1.1

Συμπλήρωση και ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων σε
οικισμούς

Γ΄

Επεξεργασίας

κατηγορίας
Λυμάτων

Οδηγίας

–

Περιφέρειας

Ολοκλήρωση
Αττικής

Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από υφιστάμενες ΕΕΛ.
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–

25.000.000,00
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Κωδικός

Τίτλος ∆ράσης

Π/Υ ∆.∆. (€)

6.2.1.1

Εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας νερού και νέα

30.000.000,00

δίκτυα ύδρευσης για την ικανοποίηση αναγκών σε
νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές της Αττικής με ειδικές
τοπικές

και

κλιματικές

συνθήκες

και

προβλήματα

(ποιοτικά και ποσοτικά) σε πόσιμο νερό.
9.1.1.1

Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής.

9.3.1.1

Συμβουλευτικά

Κέντρα

&

Ξενώνες

28.550.000,00

Φιλοξενίας

4.600.000,00

Κακοποιημένων Γυναικών.
9.3.1.2

Εξειδικευμένη

Εκπαιδευτική

Μαθητών

Αναπηρία

με

Υποστήριξη

ή/και

Ειδικές

για

Ένταξη

6.750.000,00

Εκπαιδευτικές

Ανάγκες.
9.3.1.3

Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής

350.000,00

(ΑμεΑ).
10.1.1.1

Παρεμβάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης του δικτύου των

50.000.000,00

∆ημόσιων Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.
12.1.1

Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ∆ράσεων ΕΤΠΑ.

1.000.000,00

13.1.1

Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ∆ράσεων ΕΚΤ.

1.000.000,00

Επιπλέον με την Γραπτή ∆ιαδικασία 02 (έναρξη διαβούλευσης 24/12/2015), η
Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στην εξειδίκευση των παρακάτω ∆ράσεων:
Κωδικός

Τίτλος ∆ράσης

Π/Υ ∆.∆. (€)

12.1.2

Υποστήριξη Λειτουργίας για την Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας

500.000,00

Αττικής – ΕΤΠΑ.
13.1.2

Υποστήριξη Λειτουργίας για την Ε.Υ.∆.Ε.Π. Περιφέρειας

200.000,00

Αττικής – ΕΚΤ.
9.a.1.1

Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας κεντρικού
κτιρίου

του

Χατζηκυριακού

ορφανοτροφείου
(Χατζηκυριάκειου

θηλέων

Ι.

Ιδρύματος

και

7.000.000,00

Μ.

Παιδικής

Προστασίας).
7.3.1.1

∆υτική επέκταση του Τραμ προς Πειραιά – Β’ Φάσης.

6.2.1.2

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την Οδηγία
2006/7/ΕΚ.
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92.175.333,00
458.000,00
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Εκδοθείσες Προσκλήσεις
Μέχρι το πέρας της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2015),
εκδόθηκαν 7 Προσκλήσεις, με συνολικό Π/Υ ∆.∆. €88.102.351 (3 Προσκλήσεις ΕΤΠΑ και 4
ΕΚΤ). Αναλυτικά, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν είναι:
α/α

Τίτλος Πρόσκλησης

Α.∆.Α.

ΑΤΤ001

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για

Ω3ΥΘ7Λ7–ΒΜΧ

το σχολικό έτος 2015 – 2016.
ΑΤΤ002

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για

ΩΩΜΨ7Λ7–3Ι∆

το σχολικό έτος 2015 – 2016 (ΑμεΑ).
ΑΤΤ003

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη
μαθητών

με

αναπηρία

ή/και

ειδικές

6ΘΦΓ7Λ7–ΓΝ7

εκπαιδευτικές

ανάγκες.
ΑΤΤ004

Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης δράσεων ΕΤΠΑ.

626K7Λ7–2Ρ7

ΑΤΤ005

Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ.

Ω85Ξ7Λ7–ΡΚΛ

ΑΤΤ006

Παρεμβάσεις συμπλήρωσης – βελτίωσης του δικτύου των

6ΗΙΕ7Λ7–56Γ

δημόσιων σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΤΤ008

∆ράσεις υποστήριξης πυροσβεστικής υπηρεσίας.

77TE7Λ7–ΝΩΡ

Εντάξεις Πράξεων
Μέχρι την 31/12/2015 εντάχθηκαν 3 Πράξεις, με συνολικό Π/Υ ∆.∆. ίσο με
€31.102.351,00. Αναλυτικά, εντάχθηκαν οι παρακάτω Πράξεις:
MIS

Τίτλος Πράξης

5000018

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για

Π/Υ ∆.∆. (€)
28.520.930,00

το σχολικό έτος 2015 – 2016.
5000019

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για

336.796,00

το σχολικό έτος 2015 – 2016 (ΑμεΑ).
5000035

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη

2.244.625,00

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Στοιχεία ∆απανών
Μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς της έκθεσης (31/12/2015), για τις 3
ενταγμένες Πράξεις δεν δηλώθηκαν δαπάνες από τους ∆ικαιούχους.
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