
 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ & ΕΠΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 

Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού & Αξιολόγηςησ 
 

 

1η Έκθεςη Προόδου  
ΕΠΑ 2014-2020 

2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

Η 1η Έκθεςη προόδου του ΕΠΑ 2014 - 2020 καταρτύςτηκε απϐ τη Μονϊδα Β΄ 
«χεδιαςμοϑ και Αξιολϐγηςησ» τησ ΕΤΑ ςϑμφωνα με το Τπϐδειγμα τησ Ευρωπαώκόσ 
Επιτροπόσ και υποβλόθηκε ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ 
ανταλλαγόσ δεδομϋνων με την ΕΕ (SFC) κατϐπιν τησ ϋγκριςόσ τησ απϐ τα μϋλη τησ 
Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ του ΕΠΑ 2014-2020. 

Οι παραπομπϋσ τησ κϊθε ενϐτητασ περιλαμβϊνονται ςτο κεφϊλαιο 12 που βρύςκεται ςτο 
τϋλοσ τησ Ϊκθεςησ. 
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1. Αλλαγϋσ ςτισ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ του κρϊτουσ μϋλουσ από τη ςύναψη του 
ςυμφώνου εταιρικόσ ςχϋςησ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο α) του 
κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου] 

 

Μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα για την ελληνικό οικονομύα την περύοδο 2015-2016 

Απϐ τον Μϊιο του 2010, ϋχουν εφαρμοςτεύ ςτην ελληνικό οικονομύα τρύα διαδοχικϊ 
προγρϊμματα οικονομικόσ προςαρμογόσ με ςτϐχο την αντιμετώπιςη των 
μακροοικονομικών ανιςορροπιών, που αντικατοπτρύζονταν ςτα μεγϊλα ελλεύμματα, 
(τα  «δύδυμα ελλεύμματα», δημοςιονομικϐ και ιςοζυγύου τρεχουςών ςυναλλαγών) καθώσ 
και τη ςυςςώρευςη υπερβολικοϑ χρϋουσ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ προςαρμογόσ, τϐςο το ϋλλειμμα ιςοζυγύου Γενικόσ Κυβϋρνηςησ ϐςο 
και το ϋλλειμμα του ιςοζυγύου Σρεχουςών υναλλαγών ειςόλθαν ςε βιώςιμη τροχιϊ 
διϐρθωςησ. υγκεκριμϋνα το ιςοζϑγιο τρεχουςών ςυναλλαγών παρουςύαςε ϋλλειμμα 0,6% 
του ΑΕΠ το 2016, ϋναντι 1,6% το 2014 και 11,7% το 2009, ενώ το ϋλλειμμα τησ γενικόσ 
κυβϋρνηςησ παρουςύαςε πλεϐναςμα 0,7% του ΑΕΠ ϋναντι ελλεύμματοσ 3,7% το 2014 και 
15,1% το 2009. Η ςημαντικό αυτό πρϐοδοσ ϋρχεται να προςτεθεύ ςτισ ςημαντικϋσ και 
εκτεταμϋνεσ μεταρρυθμύςεισ που ενϋκρινε η Ελλϊδα ςτο πλαύςιο των δεςμεϑςεών τησ 
βϊςει του τρύτου προγρϊμματοσ ςτόριξησ τησ ςταθερϐτητασ του Ευρωπαώκοϑ Μηχανιςμοϑ 
ταθερϐτητασ (ΕΜ) και οδόγηςε ςτην πρϐταςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για ϋξοδο τησ 
Ελλϊδασ απϐ τη Διαδικαςύα Τπερβϊλλοντοσ Ελλεύμματοσ (ΔΤΕ) [1]. 

Ψςτϐςο, η εκτεταμϋνη δημοςιονομικό εξυγύανςη και η εςωτερικό υποτύμηςη, ςε 
ςυνδυαςμϐ με τα κατϊλοιπα απϐ τη διεθνό οικονομικό κρύςη του 2008, επϋφεραν ςτο 
διϊςτημα 2010-2016 ςημαντικό επιδεύνωςη των κοινωνικοοικονομικών δεικτών και τησ 
εγχώριασ ζότηςησ. Η επιδεύνωςη μεταφρϊζεται ςε ςωρευτικό απώλεια του 22,9% του 
ϐγκου του ΑΕΠ του 2009. 

Σο 2014, υπόρξαν αςθενεύσ ενδεύξεισ οικονομικόσ ανϊκαμψησ, εν μϋςω ςυνεχιζϐμενησ 
μεύωςησ του ϐγκου των νϋων επενδϑςεων, αυξανϐμενησ ειςοδηματικόσ ανιςϐτητασ  και 
υψηλόσ ανεργύασ. Αναλυτικϐτερα, παρϐτι η ανεργύα μειώθηκε εντϐσ του 2014 για πρώτη 
φορϊ απϐ το 2008, κατϊ μύα ποςοςτιαύα μονϊδα ό 56 χιλιϊδεσ ϊτομα κατϊ μϋςο ϐρο, η 
μεύωςη τησ δεν ςυνοδεϑτηκε απϐ αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ αλλϊ απϐ τη μεύωςη του 
πληθυςμοϑ ςε ηλικύα εργαςύασ, κατϊ 50 χιλιϊδεσ ϊτομα. Σην ύδια ςτιγμό, τα ιςτορικϊ 
εθνικολογιςτικϊ ςτοιχεύα ϋδειχναν ςωρευτικό αϑξηςη τησ ανεργύασ κατϊ 16,8 ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ του εργατικοϑ δυναμικοϑ απϐ το 2009 ϋωσ το 2014, και ςωρευτικό μεύωςη τησ 
απαςχϐληςησ μιςθωτών κατϊ 17,6%. 

Σο 2015, ςτισ διαπραγματεϑςεισ με τουσ Θεςμοϑσ, το βϊροσ τησ οικονομικόσ πολιτικόσ 
ςτϐχευε ςε ϋνα νϋο πρϐγραμμα χρηματοδϐτηςησ, που θα επϋτρεπε τη δημιουργύα 
δημοςιονομικοϑ χώρου και θα ϋδινε ϋμφαςη ςτην εφαρμογό των διαρθρωτικών αλλαγών 
και ςτην ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. Ο ςτϐχοσ επιτεϑχθηκε με τη ςυμφωνύα για 
μεύωςη του ςτϐχου των απαιτοϑμενων πρωτογενών πλεοναςμϊτων απϐ 12,5% του ΑΕΠ 
ςωρευτικϊ για την τριετύα 2015-2017 ςε 1,5% (-0,25% το 2015, 0,5% το 2016 και 1,75% 
το 2017). 
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Κατϊ την περύοδο των διαπραγματεϑςεων, υπόρξε ϐμωσ επιδεύνωςη τησ ρευςτϐτητασ ςτην 
οικονομύα, λϐγω τησ μεγϊλησ εκροόσ καταθϋςεων απϐ το τραπεζικϐ ςϑςτημα και τησ 
απϐφαςησ τησ ΕΚΣ να ςταματόςει να δϋχεται ωσ εγγυόςεισ τα ελληνικϊ ομϐλογα, με 
αποτϋλεςμα το αυξημϋνο κϐςτοσ τραπεζικοϑ δανειςμοϑ απϐ τον Ϊκτακτο Μηχανιςμϐ 
Ρευςτϐτητασ (ELA), η οπούα κατϋληξε τον Ιοϑλιο του 2015 ςτην επιβολό περιοριςμών ςτην 
κύνηςη κεφαλαύων. 

Απϐ τον Αϑγουςτο του 2015 και την υιοθϋτηςη του νϋου προγρϊμματοσ ςτόριξησ μϋςω του 
ΕΜ, η κρύςη εμπιςτοςϑνησ και ρευςτϐτητασ ςταδιακϊ εξομαλϑνθηκαν. το ςϑνολο του 
2015, το πραγματικϐ ΑΕΠ επϋδειξε ανθεκτικϐτητα, ςημειώνοντασ οριακό ϑφεςη 0,2% 
ϋναντι πολϑ δυςμενϋςτερων εκτιμόςεων των διεθνών οργανιςμών. Αντύςτοιχη πορεύα 
ακολοϑθηςαν η ιδιωτικό κατανϊλωςη και οι επενδϑςεισ, ενώ ο εξωτερικϐσ τομϋασ εύχε 
θετικό ςυμβολό ςτην ανϊπτυξη κατϊ ςχεδϐν μύα ποςοςτιαύα μονϊδα, λϐγω τησ βελτύωςησ 
ςτο ϋλλειμμα του ιςοζυγύου αγαθών [2]. 

Σο 2016, υπόρξαν επιπλϋον ενδεύξεισ οικονομικόσ ανϊκαμψησ, ϐπωσ η αϑξηςη τησ 
απαςχϐληςησ για δεϑτερη ςυνεχϐμενη χρονιϊ, με επιταχυνϐμενο ρυθμϐ ϋναντι του 2015 
(1,3% το 2016 ϋναντι 0,5% το 2015 και 0,0% το 2014), η περαιτϋρω μεύωςη τησ ανεργύασ 
(ςτο 23,5% το 2016 ϋναντι 24,9% το 2015 και 26,5% το 2014) και η αϑξηςη του μϋςου 
μιςθοϑ για πρώτη φορϊ απϐ το 2009 (+0,8% το 2016 ϋναντι -3,5% την περύοδο 2010-
2015). 

Οι εξελύξεισ ςτην αγορϊ εργαςύασ ςυνϋβαλαν ςτην επανϊκαμψη τησ πραγματικόσ ιδιωτικόσ 
κατανϊλωςησ (+1,4% το 2016 ϋναντι -0,2% το 2015 και +0,4% το 2014), η οπούα με τη 
ςειρϊ τησ καθϐριςε τη διακοπό τησ πτωτικόσ πορεύασ του ΑΕΠ το 2016. Ακϐμα, θετικϋσ 
όταν το 2016 οι επιδϐςεισ τησ χώρασ ςτην προςϋλκυςη ξϋνων ϊμεςων επενδϑςεων, καθώσ 
οι  καθαρϋσ ειςροϋσ προςϋγγιςαν τα 2,8 δισ ευρώ, το μεγαλϑτερο ποςϐ που ϋχει 
καταγραφεύ απϐ την ϋναρξη τησ κρύςησ το 2008. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, οι περιοριςμού ςτην 
κύνηςη κεφαλαύων ςυνϋχιςαν να επιδροϑν αρνητικϊ ςτο ιςοζϑγιο μεταφορικών υπηρεςιών 
(κυρύωσ ςτον τομϋα των θαλϊςςιων μεταφορών), μεταςτρϋφοντασ ςε αρνητικό τη 
ςυνειςφορϊ του εξωτερικοϑ τομϋα ςτη μεταβολό του ΑΕΠ. 

Η οριακό μϋςη ετόςια υποχώρηςη του ακαθϊριςτου ςχηματιςμοϑ παγύου κεφαλαύου κατϊ 
0,1% την περύοδο 2015-2016 υποκρϑπτει μύα μεγαλϑτερη μεύωςη των επενδϑςεων ςε 
εξοπλιςμϐ, κατϊ 1,1% ςε ετόςιο μϋςο ϐρο. ε αυτόν ςυντϋλεςε αφενϐσ η ςυρρύκνωςη των 
επενδϑςεων ςε μεταφορικϐ εξοπλιςμϐ, και αφετϋρου ο ςυγκρατημϋνοσ βαθμϐσ ανανϋωςησ 
του τεχνολογικοϑ και μηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ. Η απαξύωςη του κεφαλαιουχικοϑ 
εξοπλιςμοϑ που προκϑπτει απϐ τα παραπϊνω, εξηγεύ ϋνα μϋροσ τησ μεύωςησ τησ 
παραγωγικϐτητασ εργαςύασ εντϐσ τησ περιϐδου (κατϊ 0,8% το 2015 και 1,3% το 2016). 

Η μεύωςη τησ παραγωγικϐτητασ εργαςύασ για τη διετύα 2015-2016 απορρϋει απϐ μειώςεισ 
τησ παραγωγικϐτητασ εργαςύασ ςτον δευτερογενό τομϋα (-1,1% το 2015 και -2,3% το 
2016) και ςτον τριτογενό τομϋα τησ οικονομύασ (-3,4% το 2015 και -2,2% το 2016), 
αντύθετα με την αϑξηςη τησ ςτον πρωτογενό τομϋα (+0,3% το 2015 και +1,0% το 2016). 

Οι μεςοπρόθεςμεσ προοπτικϋσ για την ανϊπτυξη εύναι θετικϋσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι: 

 θα εφαρμοςτεύ ο οδικϐσ χϊρτησ για την περαιτϋρω ςταδιακό χαλϊρωςη των 
περιοριςμών ςτη κύνηςη κεφαλαύων, με ςτϐχο την πλόρη ϊρςη τουσ το 
ςυντομϐτερο δυνατϐν, διαςφαλύζοντασ ταυτϐχρονα τη χρηματοπιςτωτικό και 
μακροοικονομικό ςταθερϐτητα, 
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 θα αποδώςουν τα μϋτρα για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των μη 
εξυπηρετοϑμενων ανοιγμϊτων του τραπεζικοϑ τομϋα, 

 θα υλοποιηθεύ ο προγραμματιςμϐσ αποπληρωμόσ των ληξιπρϐθεςμων οφειλών του 
δημοςύου προσ τον ιδιωτικϐ τομϋα και 

 θα μειωθοϑν ςταδιακϊ ςε ςυνϊρτηςη με ανϊπτυξη τησ οικονομύασ οι ςυντελεςτϋσ 
φορολϐγηςησ τησ επιχειρηματικόσ δρϊςησ. 

Για την ενύςχυςη των μεςοπρϐθεςμων προοπτικών, τύθενται προσ υλοπούηςη οι πολιτικϋσ 
του τρύτου πυλώνα του τρϋχοντοσ προγρϊμματοσ ςτόριξησ, με ςτϐχο την ενύςχυςη τησ 
ανϊπτυξησ, τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και των επενδϑςεων. ε αυτϋσ περιλαμβϊνονται 
ςχϋδια για την εξεϑρεςη νϋων πηγών χρηματοδϐτηςησ (π.χ. εθνικό αναπτυξιακό τρϊπεζα, 
καινοτϐμα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα), για την ενύςχυςη των υπαρχουςών χρηματοδοτικών 
πηγών (ςυμμετοχό ςτο επενδυτικϐ ςχϋδιο για την Ευρώπη, ςυνειςφορϊ απϐ την 
Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Αναςυγκρϐτηςησ και Ανϊπτυξησ, απελευθϋρωςη χρηματοδοτικών 
πϐρων μϋςω του νϋου πλαιςύου εξωδικαςτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ), και για την επιταχυμϋνη 
κινητοπούηςη των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προσ 
τϐνωςη των επενδϑςεων, με απώτερο ςκοπϐ τη ςτόριξη τησ απαςχϐληςησ και τησ 
ανϊπτυξησ. 

 

α) Γενικό περιγραφό και αποτύμηςη των αλλαγών ςτισ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ περιγραφόσ των αλλαγών ςτισ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ που 
εντοπύζονται ςε νϋεσ ςχετικϋσ ειδικϋσ για κϊθε χώρα ςυςτϊςεισ οι οπούεσ εκδύδονται βϊςει 
του ϊρθρου 121 παρϊγραφοσ 2 και του ϊρθρου 148 παρϊγραφοσ 4 τησ Συνθόκησ. 

 

Ο θεςμϐσ του Ευρωπαώκοϑ Εξαμόνου περιλαμβϊνει την ταυτϐχρονη παρακολοϑθηςη των 
οικονομικών και δημοςιονομικών πολιτικών, καθώσ και των πολιτικών απαςχϐληςησ των 
κρατών μελών κατϊ τη διϊρκεια ενϐσ εξαμόνου κϊθε χρϐνο καθϐτι αυτϋσ αποτελοϑν 
θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ μεταξϑ των κρατών – μελών και αντικεύμενο ςυντονιςμοϑ 
[3]. 

Με βϊςη την καθοδόγηςη που δύνει κϊθε χρϐνο το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο, τα κρϊτη μϋλη 
υποβϊλλουν α) Εθνικϊ Προγρϊμματα Μεταρρυθμύςεων (ΕΠΜ) για τισ οικονομικϋσ 
πολιτικϋσ τουσ και β) Προγρϊμματα ςταθερϐτητασ ό ςϑγκλιςησ για τισ δημοςιονομικϋσ 
πολιτικϋσ τουσ. τα προγρϊμματα αυτϊ ορύζονται οι μεςοπρϐθεςμοι δημοςιονομικού ςτϐχοι 
και οι βαςικϋσ παραδοχϋσ για τισ αναμενϐμενεσ οικονομικϋσ εξελύξεισ. τη ςυνϋχεια, το 
υμβοϑλιο εγκρύνει τισ ςυςτϊςεισ ανϊ χώρα (ΑΦ). το ςημεύο αυτϐ θα πρϋπει να τονιςτεύ 
το γεγονϐσ ϐτι δεν υπϊρχει ΑΦ για την Ελλϊδα, αφ’ ησ ςτιγμόσ η χώρα εφαρμϐζει 
πρϐγραμμα οικονομικόσ προςαρμογόσ. Για τισ ανϊγκεσ, ϐμωσ, του παρϐντοσ κεφαλαύου 
αξύζει να αναφερθεύ πωσ το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο, ςτη βϊςη των ποριςμϊτων του 
Ευρωπαώκοϑ Εξαμόνου και ςε επύπεδο Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ενϋκρινε τισ ακϐλουθεσ 
προτεραιϐτητεσ: 

• Σϐνωςη των επενδϑςεων 

• Επιδύωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων 

• Τπεϑθυνεσ δημοςιονομικϋσ πολιτικϋσ 
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Σο τρύτο πρϐγραμμα οικονομικόσ προςαρμογόσ για την Ελλϊδα ιςχϑει απϐ τον Αϑγουςτο 
του 2015 και προβλϋπεται να εφαρμοςτεύ μϋχρι και τον Αϑγουςτο του 2018. 

Οι μεταρρυθμύςεισ που ςυμφωνόθηκαν ςτο τρύτο πρϐγραμμα προςαρμογόσ  αφοροϑν ςε 
τϋςςερισ ϊξονεσ [4]: 

 αποκατϊςταςη τησ δημοςιονομικόσ βιωςιμϐτητασ 

 διαςφϊλιςη τησ χρηματοπιςτωτικόσ ςταθερϐτητασ 

 εφαρμογό μεταρρυθμύςεων για την ανϊπτυξη και την απαςχϐληςη 

 εκςυγχρονιςμϐσ του δημϐςιου τομϋα 

το επύπεδο αυτϐ το  ΕΠΑ 2014 – 2020 ςυμβϊλλει ςτην προώθηςη των  μεταρρυθμύςεων 
καθώσ και  ςτην κϊλυψη των αναπτυξιακών αναγκών που εύχαν όδη διαπιςτωθεύ και κατϊ 
τον χρϐνο ϋγκριςόσ του.  Σο ΕΠΑ 2014 – 2020 υλοποιεύται με βϊςη το εγκεκριμϋνο 
ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) και αξιοποιεύ πλόρωσ  τισ πολλαπλϋσ ςυνϋργειεσ  
που ϋχει με τα προγρϊμματα διαρθρωτικών μεταρρυθμύςεων, τα  οπούα υλοποιεύ η χώρα 
και ςτα οπούα ςυμβϊλει ςημαντικϊ. Ο προςανατολιςμϐσ τησ οικονομικόσ και αναπτυξιακόσ 
πολιτικόσ υλοποιεύται τϐςο ςτο πλαύςιο των ϋντεκα θεματικών προτεραιοτότων και των 
διαπιςτωμϋνων αναπτυξιακών αναγκών που αυτϋσ καλϑπτουν, ϐςο και ςτο νϋο πλαύςιο 
που διαμορφώνουν οι εκπληρωμϋνεσ πλϋον εκ των προτϋρων αιρεςιμϐτητεσ για την 
περύοδο προγραμματιςμοϑ 2014-2020 και οι οπούεσ αποτελοϑν παρϊγοντεσ επιτυχοϑσ 
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων. 

Επιπρϐςθετα ϐμωσ δημιουργοϑνται και νϋεσ αναπτυξιακϋσ προκλόςεισ καθϐτι ό ελληνικό 
οικονομύα παρϐτι ςταθεροποιόθηκε τα τελευταύα δϑο χρϐνια, ςυνεχύζει να επιδεικνϑει 
ανεπαρκό δυναμιςμϐ, να αντιμετωπύζει πρωτοεμφανιζϐμενεσ προκλόςεισ και να 
χαρακτηρύζεται απϐ ελλιπό χρηματοδϐτηςη. Παρακϊτω θα περιγραφοϑν οι νϋεσ 
αναπτυξιακϋσ προκλόςεισ  ϐπωσ προκϑπτουν απϐ την πορεύα υλοπούηςησ του ΕΠΑ 2014 - 
2020, πϊντα ςε ςχϋςη με τισ αρχικϋσ διαπιςτώςεισ που ϋχουν γύνει κατϊ την περύοδο 
ϋγκριςόσ του και επηρεϊζονται α) απϐ τισ εξελύξεισ τησ οικονομικόσ και πολιτικόσ 
ςυγκυρύασ και β) απϐ τισ νϋεσ ςτοχεϑςεισ τησ οικονομικόσ και αναπτυξιακόσ πολιτικόσ. 
Παρϊλληλα με τον εντοπιςμϐ των νϋων αναπτυξιακών προκλόςεων θα γύνει και 
αντιςτούχηςη αυτών με τουσ ϋντεκα θεματικοϑσ ςτϐχουσ  του ΕΠΑ 2014 – 2020. 

1. Διατόρηςη τησ βιωςιμότητασ του ιςοζυγύου τρεχουςών ςυναλλαγών. ε ςχϋςη 
με την περύοδο ϋγκριςησ του ΕΠΑ 2014 – 2020, ϐπου διαπιςτωνϐταν το πρϐβλημα 
των «δύδυμων» ελλειμμϊτων που οδηγοϑςε ςε επεύγουςεσ πολιτικϋσ μεταρρυθμύςεων 
ςτισ αγορϋσ προώϐντοσ και εργαςύασ αλλϊ και ςε ςειρϊ μϋτρων δημοςιονομικόσ 
προςαρμογόσ, ςόμερα τα πρϊγματα ϋχουν εξελιχθεύ θετικϊ. Σο «δύδυμο» ϋλλειμμα εύναι 
ςε βιώςιμη τροχιϊ, ϐπωσ επιςημαύνεται και παραπϊνω ςτα μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα. 
Η εξϋλιξη αυτό δεν ςημαύνει ϐτι θα πρϋπει να αναιρεθοϑν οι προηγοϑμενεσ 
μεταρρυθμιςτικϋσ προςπϊθειεσ αλλϊ ϐτι θα πρϋπει να υπϊρξουν επιπρϐςθετεσ 
μϋριμνεσ για ιςορροπημϋνεσ αναπτυξιακϋσ και δημοςιονομικϋσ πολιτικϋσ, για τη 
διατόρηςη αυτόσ τησ ςταθεροποιημϋνησ πορεύασ ςτη βϊςη ϐμωσ ενϐσ νϋου 
παραγωγικοϑ μοντϋλου. Εύναι απαραύτητο η ϐποια αναπτυξιακό δυναμικό εμφανιςτεύ 
το επϐμενο μεςομακροπρϐθεςμο διϊςτημα, να μην επιδεινώςει, εκ νϋου, το ιςοζϑγιο 
τρεχουςών ςυναλλαγών οδηγώντασ ςε ανεξϋλεγκτεσ ειςαγωγϋσ. Αυτϐσ ο κύνδυνοσ 
μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ μϐνο με μια ςυνδυαςμϋνη πολιτικό ανϊπτυξησ τησ 
ανταγωνιςτικϐτητασ, ενύςχυςησ των αλυςύδων αξύασ του παραγωγικοϑ ςυςτόματοσ, 
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πολιτικών «ϋξυπνησ εξειδύκευςησ», υποκατϊςταςησ των ειςαγωγών, ενεργειακόσ 
πολιτικόσ και αϑξηςησ τησ παραγωγικϐτητασ. Κυρύωσ οι θεματικού ςτϐχοι: 3, 1, 4, 8, 
και 2 μποροϑν να ςυμβϊλουν ϊμεςα προσ την κϊλυψη αυτόσ τησ αναπτυξιακόσ 
ανϊγκησ. 

2. Διατόρηςη τησ εξιςορροπημϋνησ δημοςιονομικόσ πολιτικόσ με παρϊλληλη 
δημιουργύα δημοςιονομικού χώρου (Fiscal space) για ενύςχυςη των δημοςύων 
επενδύςεων. Οι επεύγουςεσ αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ υπερβαύνουν κατϊ πολύ 
τουσ διαθϋςιμουσ πόρουσ τησ οικονομύασ. ε ςυνϋχεια των παραπϊνω 
διαπιςτώςεων για το ιςοζϑγιο τρεχουςών ςυναλλαγών διαπιςτώνονται και 
αντύςτοιχεσ ανϊγκεσ για τη διατόρηςη τϐςο του θετικοϑ δημοςιονομικοϑ ιςοζυγύου 
ϐςο και τησ εξαςφϊλιςησ πϐρων για νϋεσ επενδϑςεισ. Σο 2015 διαπιςτώθηκε η ανϊγκη 
διεϑρυνςησ του δημοςιονομικοϑ χώρου τϐςο ςε επύπεδο Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ϐςο και 
ςε επύπεδο χώρασ. Η Ευρωπαώκό Επιτροπό με ϋκθεςη τησ διαπιςτώνει την ανϊγκη οι 
χώρεσ με περιςςϐτερεσ δημοςιονομικϋσ δυνατϐτητεσ να χρηματοδοτόςουν τη ζότηςη 
και τισ επενδϑςεισ [5]. Ανϊλογεσ ανϊγκεσ διαπιςτώνει και το ΕΠΜ του 2016 [6] 
επιςημαύνοντασ μϊλιςτα πωσ η χρηματοδϐτηςη τησ οικονομύασ ϋχει περιοριςτεύ τϐςο 
απϐ τη δημοςιονομικό πλευρϊ (δημοςιονομικό πολιτικό) ϐςο και απϐ την τραπεζικό – 
πιςτωτικό πλευρϊ (νομιςματικό πολιτικό). Ο νϋοσ δημοςιονομικϐσ χώροσ ςε ςχϋςη με 
τισ παρεμβϊςεισ του ΕΠΑ μπορεύ να δημιουργηθεύ α) με ςοβαρϋσ εξοικονομόςεισ 
δαπανών (πχ. ενεργειακϋσ δαπϊνεσ δημοςύου, βιωςιμϐτητα ςυςτόματοσ περύθαλψησ) 
και ςημαντικϋσ βελτιώςεισ τησ δημϐςιασ διούκηςησ, β) με εξεϑρεςη νϋων πηγών 
χρηματοδϐτηςησ (ςυμμετοχό ςε επενδυτικϊ ςχόματα ευρωπαώκών χρηματοδοτικών 
και αναπτυξιακών μηχανιςμών) με την κινητοπούηςη των Σαμεύων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ και την καλϑτερη εκμετϊλλευςη ϐλων των δυνατοτότων μϐχλευςησ των 
υπαρχϐντων δημϐςιων πϐρων και των πϐρων των ΕΔΕΣ, γ) με την ολοκλόρωςη 
εκκρεμοτότων απϐ προηγοϑμενεσ προγραμματικϋσ περιϐδουσ (π.χ phasing ϋργα) για 
να δημιουργηθεύ δημοςιονομικϐσ και χρηματοδοτικϐσ χώροσ για νϋεσ επενδϑςεισ, δ) με 
την εκτϋλεςη επενδϑςεων ολοκληρωμϋνου χαρακτόρα (πχ. βιώςιμη αςτικό ανϊπτυξη). 
Κυρύωσ οι θεματικού ςτϐχοι: 4, 6, 2, 9 και τϋλοσ ο 11 μποροϑν να ςυμβϊλουν ϊμεςα 
προσ την κϊλυψη αυτόσ τησ αναπτυξιακόσ ανϊγκησ. 

3.  Η αντιμετώπιςη τησ νϋασ κατϊςταςησ ςτο χώρο των επιχειρηματικών 
μονϊδων. Προσ αναζότηςη νϋων ςυνθηκών βιωςιμότητασ των 
επιχειρηματικών μονϊδων. το χώρο των επιχειρόςεων διαπιςτώνεται ϐτι, τϐςο η 
εςωτερικό χρηματοδϐτηςη ϐςο και η εξωτερικό ϋχει περιοριςτεύ ςημαντικϊ. Η 
εταιρικό αποταμύευςη (εςωτερικό χρηματοδϐτηςη) κρατεύται ωσ κεφαλαιακϐ 
απϐθεμα λϐγω τησ ϋντονησ αβεβαιϐτητασ ωσ προσ τισ οικονομικϋσ εξελύξεισ. Η 
εξωτερικό χρηματοδϐτηςη (δανειακϊ κεφϊλαια), λϐγω και του προβλόματοσ  των 
“κϐκκινων δανεύων” που ϋχει περιορύςει δραματικϊ τον τραπεζικϐ δανειςμϐ, ϋχει 
ςυρρικνωθεύ ςημαντικϊ. Εκτϐσ των προβλημϊτων τησ χρηματοδϐτηςησ το ςϑνολο των 
ςυνθηκών βιωςιμϐτητασ αποτυπώνεται και ςτη ςχϋςη ςυςτϊςεισ / 
διαγραφϋσ   επιχειρόςεων. Σο ιςοζϑγιο όταν θετικϐ και αυξανϐμενο μϋχρι το 2015, 
δηλαδό δημιουργοϑνταν  περιςςϐτερεσ νϋεσ επιχειρόςεισ απϐ αυτϋσ που 
διαγρϊφονταν λϐγω παϑςησ. Ϊκτοτε ϐμωσ ςταμϊτηςε η ανοδικό πορεύα λϐγω του 
δραςτικοϑ περιοριςμοϑ τησ δημιουργύασ νϋων επιχειρόςεων. Απϐ το Υθινϐπωρο του 
2015, ςε ϐλεσ τισ νομικϋσ μορφϋσ των επιχειρόςεων (πλην ΙΚΕ και Ατομικών 
Επιχειρόςεων) οι διαγραφϋσ υπερβαύνουν τισ ςυςτϊςεισ [7]. Σο γενικϐ ιςοζϑγιο 
παραμϋνει θετικϐ λϐγω των ατομικών επιχειρόςεων και των επιχειρόςεων ΙΚΕ. Ϊτςι 
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το μϋςο μϋγεθοσ τησ εγχώριασ επιχεύρηςησ μικραύνει αντύ να μεγαλώνει επιτεύνοντασ 
προβλόματα βιωςιμϐτητασ και κατ’ επϋκταςη προβλόματα  ανταγωνιςτικϐτητασ. Οι 
ύδιεσ τϊςεισ εμφανύζονται και ςτισ επιχειρόςεισ υψηλόσ τεχνολογύασ, ςϑμφωνα με 
ςτοιχεύα του Εθνικοϑ Κϋντρου Σεκμηρύωςησ.  Οι τϊςεισ αυτϋσ αναδεικνϑουν, 
παρϊλληλα με την αντιμετώπιςη των «κϐκκινων δανεύων» και των γενικϐτερων 
ςυνθηκών πιςτωτικόσ επϋκταςησ, ωσ ανϊγκη την μεγαλϑτερη χρόςη των 
εξωτραπεζικών χρηματοδοτόςεων ϐπωσ επύςησ και των μη – δανειακών 
χρηματοδοτόςεων (νϋα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα, κεφϊλαια επιχειρηματικών 
ςυμμετοχών, equities κλπ) αλλϊ και τη γενικό ςτόριξη τησ start up 
επιχειρηματικϐτητασ ϐλων των μορφών. Ανϊγκη επύςησ υπϊρχει και για δρϊςεισ 
επιχειρηματικών ςυνεργαςιών, clusters και ϊλλων μορφών παρεμβϊςεων που 
αυξϊνουν το μϋςο μϋγεθοσ τησ παραγωγικόσ μονϊδασ και την παραγωγικϐτητα. 
Κυρύωσ οι θεματικού ςτϐχοι, 3, 1  και 2 ςυμβϊλουν ϊμεςα ςτην κϊλυψη τησ νϋασ αυτόσ 
ανϊγκησ. 

4. Αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ και τησ κατϊςταςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Παρϊ 
τα ελπιδοφϐρα ςημϊδια των δϑο τελευταύων χρϐνων που αφοροϑν ςτη μερικό 
ανϊκαμψη τησ απαςχϐληςησ και ςτην αποκλιμϊκωςη τησ ανεργύασ, η κατϊςταςη τησ 
αγορϊσ εργαςύασ παραμϋνει κρύςιμη. Σο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ 56,2% ςτην ηλικιακό 
κατηγορύα 20 - 64 εύναι το χαμηλϐτερο ςτην ΕΕ-28, πιο κϊτω ακϐμα και απϐ αυτϐ τησ 
Ιταλύασ (61%) και τησ Ιςπανύασ (64%) [8] πιϋζοντασ για εντονϐτερεσ παρεμβϊςεισ 
ςτόριξησ τησ απαςχϐληςησ. Επύςησ δυςμενεύσ εύναι και οι εξελύξεισ ςτα ζητόματα τησ 
φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ. Παρϐτι και εδώ υπϊρχει βελτύωςη ςτουσ 
ςχετικοϑσ δεύκτεσ ο ςτϐχοσ τησ μεύωςησ των ατϐμων ςε κατϊςταςη ό ςε κύνδυνο 
φτώχειασ ό αποκλειςμοϑ κατϊ 450.000 εύναι αντικειμενικϊ μη εφικτϐσ. την 
πραγματικϐτητα και ςε ςχϋςη με τα ςτοιχεύα βϊςησ του 2008 ο αριθμϐσ των ατϐμων 
αυτών ϋχει –κυρύωσ λϐγω των μακροοικονομικών ςυνθηκών τησ οικονομύασ και παρϊ 
τισ χρηματοδοτοϑμενεσ απϐ το ΕΠΑ δρϊςεισ αντιμετώπιςησ - αυξηθεύ δημιουργώντασ 
ευρϑτερα ζητόματα αντιμετώπιςησ των θεμϊτων τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, τησ 
αντιμετώπιςησ τησ φτώχειασ και του κοινωνικοϑ κρϊτουσ. Κυρύωσ οι θεματικού ςτϐχοι 
8, 9 και δευτερευϐντωσ οι 10 και 11 μποροϑν να ςυμβϊλουν ϊμεςα ςτισ νϋεσ αυξημϋνεσ 
ανϊγκεσ αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων τησ αγορϊσ εργαςύασ, τησ φτώχειασ και του 
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ. 

 

β) Άλλα ςτοιχεύα, κατϊ περύπτωςη. 

 

Εκτϐσ των παραπϊνω κϑριων και ςημαντικϐτερων προκλόςεων  εμφανύζονται και ϊλλεσ 
προκλόςεισ ςτη βϊςη, εύτε νϋων πολιτικών και ςτρατηγικών ό ρυθμύςεων που επιτεύνουν 
παλαιϐτερεσ ανϊγκεσ, εύτε νϋων δεδομϋνων τησ οικονομύασ που μποροϑν ϐμωσ να ιδωθοϑν 
και να αντιμετωπιςτοϑν, ςυνδυαςμϋνα και ϐχι ξεχωριςτϊ, ωσ ιδιαύτερεσ πτυχϋσ των 
παραπϊνω ςημαντικϐτερων προκλόςεων που όδη ϋχουν αναφερθεύ. Σϋτοιεσ επιμϋρουσ 
προκλόςεισ εντοπύζονται ςτα εξόσ πεδύα: 

Εςτύαςη ςτη «κυκλικό» οικονομύα. Μετϊβαςη ςημαντικοϑ τμόματοσ του παραγωγικοϑ 
ςυςτόματοσ ςτην επαναχρηςιμοπούηςη, ανακϑκλωςη, επιςκευό και ανανϋωςη. Ότι πριν 
θεωροϑνταν «απϐβλητο» ό «χαλαςμϋνο» επαναχρηςιμοποιεύται διορθωμϋνο ό ωσ πρώτη 
ϑλη. Η νϋα αυτό πρϐκληςη μπορεύ να ιδωθεύ απϐ κοινοϑ με τισ ανϊγκεσ για ανεϑρεςη 
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δημοςιονομικοϑ χώρου και διατόρηςησ τησ βιωςιμϐτητασ του ιςοζυγύου τρεχουςών 
ςυναλλαγών. 

Νϋο μοντϋλο διαχεύριςησ αποβλότων ςύγχρονο και φιλικό ςτο περιβϊλλον. 
Μετϊβαςη ςε ϋνα ςϑςτημα με ϋμφαςη ςτην ποιοτικό και ποςοτικό ενύςχυςη τησ 
ανακϑκλωςησ, ςτη διαλογό ςτην πηγό, τη διακριτό διαλογό και επεξεργαςύα του οργανικοϑ 
κλϊςματοσ, τη μικρό κλύμακα των μονϊδων επεξεργαςύασ και ανϊκτηςησ, την ενθϊρρυνςη 
τησ κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ, και κυρύωσ την κατοχϑρωςη του δημϐςιου χαρακτόρα τησ 
διαχεύριςησ αποβλότων. Σο νϋο ςϑςτημα θα πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτισ ςϑγχρονεσ και 
πιεςτικϋσ ανϊγκεσ και ςτο κοινοτικϐ κεκτημϋνο, ϋτςι ώςτε η διαχεύριςη των αποβλότων 
ςτη χώρα μασ να τεθεύ ςτην υπηρεςύα του περιβϊλλοντοσ και τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, με 
παρϊλληλη δραςτικό μεύωςη του κϐςτουσ διαχεύριςησ. υνολικϊ θα πρϋπει να οδηγεύ ςε 
μια οικονομύα με μηδενικϊ απϐβλητα, που θα μετατρϋπει τα απϐβλητα ςε πϐρουσ 
προϊγοντασ την ϋννοια τησ Κυκλικόσ Οικονομύασ.  Η νϋα αυτό πρϐκληςη μπορεύ να ιδωθεύ 
απϐ κοινοϑ με τισ ανϊγκεσ για ανεϑρεςη δημοςιονομικοϑ χώρου εφϐςον οδηγεύ ςε 
ςημαντικϋσ εξοικονομόςεισ πϐρων.   

Ενύςχυςη του ρόλου τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ ςτο κτηριακό απόθεμα, ύςτερα 
και από τον νϋο ΚΕΝΑΚ,  και ιδιαύτερα ςτο δημόςιο κτηριακό απόθεμα. Ο κτιριακϐσ 
τομϋασ ϋχει μεγϊλο περιθώριο εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ λϐγω του ϐτι η πλειοψηφύα του 
κτιριακοϑ αποθϋματοσ ϋχει καταςκευαςτεύ πριν απϐ το 1980. Η νϋα αυτό πρϐκληςη μπορεύ 
να ιδωθεύ απϐ κοινοϑ με την ανϊγκη για ανεϑρεςη δημοςιονομικοϑ χώρου και ο ςχετικϐσ 
Θ4 μπορεύ να ςυμβϊλει. 

Αντιμετώπιςη τησ προςφυγικόσ κρύςησ. Η ϐξυνςη τησ προςφυγικόσ κρύςησ το 2015 
επηρϋαςε δυςανϊλογα τησ Ελλϊδα ωσ χώρα διϋλευςησ. Τπολογύζεται ϐτι εύχαμε 872.519 
αφύξεισ ςτα ελληνικϊ νηςιϊ το 2015, ενώ το 2016 μϋχρι και τον Οκτώβριο εύχαμε 172. 465 
αφύξεισ [9]. Εύναι γεγονϐσ πωσ η ϋκρηξη τησ προςφυγικόσ κρύςησ καθώσ και οι ευρϑτερεσ 
γεωπολιτικϋσ αναταραχϋσ ςε ςυνδυαςμϐ με την επιδεύνωςη των καταςτϊςεων φτώχειασ 
και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ πιϋζουν επιτακτικϊ για ϊμεςεσ παρεμβϊςεισ ϐλων των 
πτυχών του κοινωνικοϑ κρϊτουσ και επιβαρϑνουν αντικειμενικϊ το δημοςιονομικϐ κϐςτοσ. 
Η προςφυγικό κρύςη ςχετύζεται δυναμικϊ και αλληλοτροφοδοτεύται τϐςο με την 
επιδεύνωςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ ϐςο και με την ανϊγκη 
εξεϑρεςησ δημοςιονομικοϑ χώρου. 

Νϋα ςτρατηγικό ψηφιακόσ πολιτικόσ. Η επικϋντρωςη θα πρϋπει να γύνει α) ςτουσ 
τεχνικοϑσ (ευρυζωνικϊ δύκτυα νϋασ γενιϊσ) και κοινωνικοϑσ ϐρουσ (διϊχυςη των ΣΠΕ ςε 
κοινωνύα οικονομύα) μεύωςησ του ψηφιακοϑ αποκλειςμοϑ, β) ςτην αλλαγό τησ φιλοςοφύασ 
εκτϋλεςησ ϋργων ΣΠΕ ςτο δημϐςιο για λϐγουσ οικονομύασ κλύμακασ αλλϊ και ολιςτικόσ 
προςϋγγιςησ (μϋριμνα απϐ την ειςαγωγό του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ μϋχρι την 
απϐςυρςό του και ϐχι μϐνο ειςαγωγό του πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ), ϋμφαςη ςτα 
ςυςτόματα αςφϊλειασ και προςωπικών δεδομϋνων. Σα καινοτϐμα ςτοιχεύα τησ νϋασ 
ςτρατηγικόσ μποροϑν να πλαιςιωθοϑν απϐ τισ προςεγγύςεισ για τη διεϑρυνςη του 
δημοςιονομικοϑ χώρου.  

Πολιτιςμόσ – Σουριςμόσ. Μετατϐπιςη τησ ϋμφαςησ απϐ τον εκςυγχρονιςμϐ των 
υποδομών και των υπερδομών (κυρύωσ ξενοδοχειακών) ςτη διεϑρυνςη τησ τουριςτικόσ 
περιϐδου και ςτη βελτύωςη τησ λειτουργύασ των πολιτιςτικών και ιςτορικών μνημεύων και 
υποδομών. Η νϋα προςϋγγιςη μπορεύ να ιδωθεύ ςτο πλαύςιο τησ αναπτυξιακόσ ανϊγκησ για 
βιώςιμο ιςοζϑγιο τρεχουςών ςυναλλαγών. 
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Αναβαθμιςμϋνη νηςιώτικη πολιτικό. Εύναι γνωςτό η υςτϋρηςη ςε μεταφορικϋσ και 
ϊλλεσ υποδομϋσ απϐ την οπούα χαρακτηρύζεται η νηςιωτικό χώρα και που με τισ 
πρϐςφατεσ δημοςιονομικϋσ αλλϊ και γεωπολιτικϋσ εξελύξεισ επιδεινώθηκε.  Η ςυνϋχιςη τησ 
ανϊπτυξησ των πολυτροπικών μεταφορών και του δικτϑου των λιμϋνων θα πρϋπει να 
ιδωθεύ απϐ κοινοϑ με την πολιτικό για τισ υποδομϋσ των υδατοδρομύων αλλϊ και με μια 
γενικϐτερη και περιεκτικό αντύληψη τησ νηςιωτικϐτητασ, ωσ ςυγκεκριμϋνου μεύγματοσ 
παρεμβϊςεων, για το κλεύςιμο τησ «ψαλύδασ» με την ηπειρωτικό χώρα. Η πρϐκληςη αυτό 
μπορεύ να ιδωθεύ ςτο πλαύςιο τησ αναπτυξιακόσ ανϊγκησ για διεϑρυνςη του 
δημοςιονομικοϑ χώρου. 
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2. Πρόοδοσ προσ την επύτευξη τησ ςτρατηγικόσ τησ Ένωςησ για μια ϋξυπνη, 
διατηρόςιμη και χωρύσ αποκλειςμούσ ανϊπτυξη, καθώσ και των ειδικών ανϊ 
ταμεύο αποςτολών, μϋςω τησ ςυμβολόσ των ΕΔΕΣ ςτουσ επιλεγμϋνουσ 
θεματικούσ ςτόχουσ, ιδύωσ όςον αφορϊ τα καθοριςθϋντα ορόςημα ςτο 
πλαύςιο επιδόςεων για κϊθε πρόγραμμα και τη ςτόριξη που χρηςιμοποιόθηκε 
για τουσ ςτόχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο 
β) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

α) Περιγραφό και αποτύμηςη τησ προόδου που ςημειώθηκε όςον αφορϊ την επύτευξη των 
εθνικών ςτόχων τησ ςτρατηγικόσ «Ευρώπη 2020» και τησ ςυμβολόσ των ΕΔΕΤ προσ τον 
ςκοπό αυτό, με αναφορϊ ςτα καθοριςθϋντα ορόςημα ςτο πλαύςιο επιδόςεων και ςτη 
ςτόριξη που χρηςιμοποιόθηκε για τουσ ςτόχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, κατϊ περύπτωςη. 

τόχοι τησ τρατηγικόσ για την Ευρώπη 2020 [1]. 

 1. Επενδύςεισ ςε Ε&Α (% του ΑΕΠ)  

Σο 2015 ςτην Ελλϊδα δαπανόθηκαν 1.703,8 εκατ. € για Ε&Α, ποςϐ κατϊ 215,1 εκατ. € 
υψηλϐτερο απϐ αυτϐ που δαπανόθηκε για το 2014 (ποςοςτϐ αϑξηςησ 14,4%). Ο δεύκτησ 
"Ϊνταςη Ε&Α", που εκφρϊζει τισ δαπϊνεσ Ε&Α ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε ςε 
0,97%, απϐ 0,84% για το 2014 (ποςοςτϐ αϑξηςησ 15,7%)[2] και επομϋνωσ ςημειώθηκε 
πρϐοδοσ ωσ προσ την επύτευξη του ςτϐχου που εύναι, η ϋνταςη Ε&Α να ανϋλθει ςτο 1,2 % 
του ΑΕΠ το 2020. Κατϊ ςυνϋπεια, το 2015 ο  ςτϐχοσ τησ χώρασ για το 2020 ϋχει καλυφθεύ 
κατϊ 80% ενώ το προηγοϑμενο ϋτοσ όταν ςτο 70% τησ κϊλυψησ, ξεκινώντασ απϐ το 55% 
κατϊ την περύοδο αναφορϊσ (2008). Με δεδομϋνο ϐτι το ΑΕΠ ςυρρικνώθηκε ανεπαύςθητα 
μεταξϑ 2014 και 2015 (κατϊ 0,2%), η ςημαντικό γενικό αϑξηςη των δαπανών για Ε&Α 
οδόγηςε με περιςςϐτερη ευκολύα ςτην ςημαντικό κϊλυψη του ςτϐχου που ϋχει τεθεύ για το 
2020. τον τομϋα των επιχειρόςεων, το 2015 οι ςυνολικϋσ δαπϊνεσ Ε&Α ανϋρχονται ςε 
561,6 εκατ. €, παρουςιϊζοντασ αϑξηςη 11,3% ςε ςχϋςη με το 2014. Ελαφρϊ αυξητικό τϊςη 
καταγρϊφεται και για την ϋνταςη τησ δαπϊνησ Ε&Α των επιχειρόςεων που ϋφθαςε το 
0,32% του ΑΕΠ το 2015 (απϐ 0,28% και 0,23% το 2014 και 2011 αντύςτοιχα) με βϊςη τα 
τελευταύα διαθϋςιμα ςτοιχεύα του ΕΚΣ http://metrics.ekt.gr/el/node/339. Η 
χρηματοδϐτηςη απϐ το Πρϐγραμμα - Πλαύςιο τησ ΕΕ παρουςιϊζει επύςησ αϑξηςη κατϊ 
9,6% το 2015 ςε ςχϋςη με το 2014 με τη ςχετικό δαπϊνη να φθϊνει τα 171,0 εκατ. €.  

Με δεδομϋνο ϐτι ςε προγραμματικϐ επύπεδο, η χρηματοδϐτηςη τησ ςτρατηγικόσ ΕΣΑΚ απϐ 
το ΕΠΑ εύναι ςημαντικϊ αυξημϋνη ςε ςχϋςη την προηγοϑμενη προγραμματικό περύοδο, η 
ςυμβολό των ΕΔΕΣ ςτην επύτευξη του ςτϐχου που αφορϊ τισ δαπϊνεσ για την Ε&Α 
εκτιμϊται ωσ θετικό. Η ςυμβολό αυτό κρύνεται ϐτι θα ενιςχυθεύ,  διϐτι αναμϋνεται να 
αυξηθοϑν οι ετόςιεσ δαπϊνεσ του ΕΠΑ για Ε&Α καθώσ οι ςτρατηγικϋσ RIS3 εξειδικεϑονται 
μϋςω τησ διαδικαςύασ τησ επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ, καθορύζονται και ενεργοποιοϑνται 
οι δομϋσ διακυβϋρνηςόσ  τουσ, ωριμϊζουν τα ΕΠ, βελτιώνεται η διαχεύριςη των 
Προγραμμϊτων και αυξϊνονται οι ςυνϋργιεσ με ϊλλεσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ. Εύναι κρύςιμο 
να ςυνεκτιμηθεύ το γεγονϐσ ϐτι η ςυμβολό των ΕΔΕΣ ϋχει υπολογιςτεύ ϐτι ανϋρχεται ςε 
περύπου 15% των ςυνολικών δαπανών που απαιτοϑνται για την εφαρμογό τησ 
ςτρατηγικόσ για την ΕΣΑΚ και εύναι ςαφϋσ πωσ η ςυμβολό αυτό θα αυξηθεύ ϐχι μϐνο ϐταν 
αυξϊνονται οι επενδϑςεισ μϋςω των ΕΔΕΣ αλλϊ κυρύωσ ϐταν αυτού οι πϐροι κινητοποιοϑν 
πρϐςθετεσ ςχετικϋσ δαπϊνεσ απϐ το δημϐςιο και κυρύωσ απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα.  

http://metrics.ekt.gr/el/node/339
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2. Ποςοςτό απαςχόληςησ (ηλικύεσ 20-64)  

Σο ποςοςτϐ απαςχϐληςησ για την ηλικιακό ομϊδα 20 – 64 αυξόθηκε κατϊ 1,3 ποςοςτιαύεσ 
μονϊδεσ ςε ςχϋςη με το 2015 (απϐ 54,9% ςτο 56,2%) και απϋχει πλϋον περύπου 14 
ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ απϐ τον ςτϐχο τησ χώρασ (70%). Παρϊ τα ςημϊδια βελτύωςησ, 
αποτελεύ τη χειρϐτερη επύδοςη για τισ χώρεσ των ΕΕ28 ϐπου το ποςοςτϐ εύναι 71,1%. Η 
αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ παρατηρόθηκε και ςτα δϑο φϑλα αλλϊ όταν περιςςϐτερο 
ενιςχυμϋνη ςτουσ ϊνδρεσ διϐτι ενιςχϑθηκαν κλϊδοι τησ οικονομύασ ϐπου η ανδρικό 
απαςχϐληςη εύναι υψηλϐτερη τησ γυναικεύασ. Η ανεργύα ςυνϋχιςε να αποκλιμακώνεται το 
2016 ςε ςχϋςη με το 2015 ενώ αρκετϊ ςημαντικό μεύωςη παρατηρόθηκε ςτην ανεργύα των 
νϋων 20 – 29 ετών απϐ 40,6% ςτο 37,7%. Μεύωςη παρατηρόθηκε και ςτη μακροχρϐνια 
ανεργύα απϐ 18,2% ςε 16,9% με αϑξηςη ϐμωσ τησ διϊρκειασ τησ μακροχρϐνιασ ανεργύασ, 
επιδεύνωςη τησ διαςϑνδεςησ των μακροχρϐνιων ανϋργων με την αγορϊ εργαςύασ και 
απαξύωςη των εργαςιακών τουσ δεξιοτότων[3].  

Η ϊμεςη και ϋμμεςη ςυμβολό των ΕΔΕΣ ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ ςτην ηλικιακό 
ομϊδα των 20 – 64 και την επύτευξη του ςτϐχου τησ χώρασ εύναι ςημαντικό αλλϊ 
περιορύζεται τϐςο απϐ την γενικϐτερη οικονομικό κατϊςταςη και την αδϑναμη ανϊκαμψη 
ϐςο και απϐ τισ δημογραφικϋσ εξελύξεισ. Θετικϊ ςτην ενύςχυςη τησ απαςχϐληςησ 
ςυνϋδραμαν και οι κλϊδοι των υπηρεςιών και του τουριςμοϑ και οι πολιτικϋσ 
μεταρρυθμύςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ [4] ϐπωσ και η αϑξηςη τησ μερικόσ απαςχϐληςησ 

[5].  

Ψσ προσ την αποκλιμϊκωςη των ποςοςτών ανεργύασ ςυνϋβαλαν οι δρϊςεισ των ΕΔΕΣ με 
τουσ 39.862 ωφελοϑμενουσ των προγραμμϊτων κοινωφελοϑσ χαρακτόρα 2014 -2015 (ΑΠ 
2 του ΕΠ ΕΠΑΝΑΔΜΒ) που εύναι δρϊςεισ οκτϊμηνησ διϊρκειασ που απευθϑνονται κυρύωσ 
ςε μακροχρϐνια ανϋργουσ καθώσ και οι δρϊςεισ ςτο πλαύςιο τησ  Πρωτοβουλύασ για την 
Απαςχϐληςη των Νϋων (ΠΑΝ) με 41.731 ωφελοϑμενουσ νϋουσ 18 – 29 ετών με επιταγό 
ειςϐδου ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ (ΑΠ 3 του ΕΠ 
ΕΠΑΝΑΔΜΒ). Σϋλοσ, ϋμμεςη ςυμβολό ςτην απαςχϐληςη εύχε και η δρϊςη τησ εναρμϐνιςησ 
τησ οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ με 92.145 ωφελοϑμενουσ (ΑΠ 2 του ΕΠ 
ΕΠΑΝΑΔΜΒ)[6].  

3. Πρόωρη εγκατϊλειψη του ςχολεύου 

Η χώρα όδη ϋχει πετϑχει και ϋχει ξεπερϊςει κατϊ πολϑ το ςτϐχο που ϋχει τεθεύ για το 2020 
και αφορϊ το ποςοςτϐ του πληθυςμοϑ που εγκαταλεύπει το ςχολεύο και την εκπαύδευςη. 
Σο 2016 το ποςοςτϐ αυτϐ καταγρϊφηκε ςε 6,2% ενώ το 2011 ανερχϐταν ςτο 11,3% με 
διατυπωμϋνο ςτϐχο το ποςοςτϐ να πϋςει κϊτω απϐ το 9,7%. Απϐ την εξϋλιξη των 
ςτοιχεύων τησ ςχετικόσ χρονοςειρϊσ, διαπιςτώνεται πωσ η πρϐοδοσ που επετεϑχθη  εύναι 
μεγϊλη και ςημαντικό. Σα ΕΔΕΣ και την περύοδο 2014 – 2020 θα ςυμβϊλουν με δρϊςεισ 
καταπολϋμηςησ τησ ςχολικόσ διαρροόσ με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςε ειδικϋσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ. 
Η φυςικό υλοπούηςη ςε επύπεδο ενταγμϋνων πρϊξεων αποτυπώνεται ςε πολλϋσ πρϊξεισ 
ςτόριξησ δομών ϐπωσ: α) 1.668 ςχολικϋσ μονϊδεσ και περιςςϐτεροι απϐ 40.450 μαθητϋσ με 
αναπηρύα ό / και ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ, β) 504 ςχολικϋσ μονϊδεσ και περιςςϐτεροι 
απϐ 16.800 μαθητϋσ απϐ την πρϊξη “ΝΕΟ ΦΟΛΕΙΟ-EΝΣΑΞΗ ΕΤΑΛΨΣΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ 
ΟΜΑΔΨΝ (ΕΚΟ) ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ”, γ) 899 τϊξεισ προςχολικόσ εκπαύδευςησ απϐ 
την πρϊξη ΕΝΙΦΤΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, δ) 4.928 ςχολικϋσ μονϊδεσ απϐ την 
πρϊξη ΕΝΙΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ, ε) 3.425 ωφελοϑμενοι μαθητϋσ ςτα χολεύα 
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Δεϑτερησ Ευκαιρύασ, ςτ) δρϊςεισ ϋνταξησ και εκπαύδευςησ Ρομϊ, ζ) η δρϊςη για τα 
ολοόμερα δημοτικϊ ςχολεύα, η) η δρϊςη για την αναμϐρφωςη των ςχολικών 
προγραμμϊτων κλπ [7]. 

4. Ολοκλόρωςη τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ 

ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του 2016, η χώρα ϋχει πετϑχει και ϋχει ξεπερϊςει κατϊ πολϑ τον  
ςτϐχο που ϋχει τεθεύ για το 2020 (32%) και βρύςκεται ςτο 42,7%. το πλαύςιο τησ 
υλοπούηςησ των δρϊςεων των ΕΔΕΣ για την περύοδο 2014 – 2020, το ζητοϑμενο εύναι η 
διατόρηςη των καλών επιδϐςεων που ϋχουν όδη αποτυπωθεύ με ϋμφαςη ςτισ δρϊςεισ που 
αφοροϑν τη δια βύου μϊθηςη και τη διαςϑνδεςη τησ εκπαύδευςησ με την αγορϊ εργαςύασ 
μϋςω των Αξϐνων Προτεραιϐτητασ 7, 8 και 9 του Ε.Π ΕΠΑΝΑΔΒΜ που αποςκοποϑν 
ακριβώσ ςε αυτϐ.  

5. Μεύωςη αριθμού ατόμων ςε κατϊςταςη ό ςε κύνδυνο φτώχειασ ό αποκλειςμού  

Ο ςτϐχοσ ποςοτικοποιεύται ςε 450.000 ανθρώπουσ και επιδιώκεται η μεύωςη του 
ποςοςτοϑ φτώχειασ απϐ το 28% που ϋχει καταγραφεύ για το 2008, ςτο 24% για το 2020. Ο 
ςτϐχοσ αυτϐσ απομακρϑνεται ϐμωσ αφοϑ τα τελευταύα χρϐνια, λϐγω τησ μεγϊλησ ϑφεςησ 
αυξόθηκαν οι παρϊγοντεσ που δημιουργοϑν τη φτώχεια και παρϊλληλα οι αυτϐματοι 
μηχανιςμού οικονομικόσ και κοινωνικόσ πολιτικόσ δεν ςτϊθηκαν επαρκεύσ για να 
ανατρϋψουν τισ ςυνϋπειεσ τησ. το πλαύςιο αυτϐ, οι δρϊςεισ του θεματικοϑ ςτϐχου 9 των 
ΠΕΠ που εντϊχθηκαν το 2016 και ειδικϐτερα οι δρϊςεισ ϐπωσ τα Κϋντρα Κοινϐτητασ 
καθώσ και οι δομϋσ παροχόσ βαςικών αγαθών ςυμβϊλλουν κατϊ κϑριο λϐγο ςτην 
αντιμετώπιςη των ςυνεπειών τησ φτώχειασ καθώσ και ςτη μεύωςη του αριθμοϑ ϐςων 
αντιμετωπύζουν  ακραύεσ υλικϋσ ςτερόςεισ [8]. ε κϊθε περύπτωςη, για να υπϊρξει 
περαιτϋρω πρϐοδοσ ςτην προςϋγγιςη του ςτϐχου τησ χώρασ ςχετικϊ με τη φτώχια,  
διαμορφώνονται και εφαρμϐζονται ευρϑτερεσ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ και αναπτυξιακϋσ 
πολιτικϋσ, που κϊνουν χρόςη και των πϐρων του ΕΠΑ.   

6.  Ενεργειακό απόδοςη – μεύωςη κατανϊλωςησ ενϋργειασ  

Η χώρα ϋχει πετϑχει και ϋχει ξεπερϊςει τουσ ςτϐχουσ τησ για τη ςτρατηγικό Ε2020. Ψσ προσ 
την πρωτογενό κατανϊλωςη ενϋργειασ, ο ςτϐχοσ για το 2020 εύναι 24,7 Mtoe. Με βϊςη τα 
ςτοιχεύα του 2015, φαύνεται ϐτι η κατανϊλωςη βρύςκεται ςτουσ 23,7 Mtoe (2008: 30,9 
Mtoe). Ψσ προσ την τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ, ο ςτϐχοσ για το 2020 εύναι 18,4 Mtoe και 
ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του 2015, η κατανϊλωςη βρύςκεται ςτο επύπεδο των 16,4 Mtoe 
(2008: 21,4 Mtoe)[9].   

Πρϋπει βεβαύωσ να ληφθεύ υπϐψη ϐτι ςε μεγϊλο βαθμϐ ςημαντικϐσ παρϊγοντασ αϑξηςησ  
τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ και μεύωςησ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ εύναι η ϑφεςη, η 
μεύωςη τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και οι πιϋςεισ που αντιμετωπύζουν τα 
οικογενειακϊ ειςοδόματα.  

Η ςυμβολό των ΕΔΕΣ 2014 - 2020 ςτην αϑξηςη τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ ςε 
μακροπρϐθεςμο ορύζοντα και ϐχι ςυγκυριακϊ ϐπωσ ελπύζουμε ϐτι εύναι τα παραπϊνω αύτια, 
αναμϋνεται να εύναι ςημαντικό και κυρύωσ αναφορικϊ με τα κτύρια (δημϐςια και ιδιωτικϊ), 
καθώσ ο κτιριακϐσ τομϋασ (οικιακϐσ και τριτογενόσ τομϋασ) αντιςτοιχεύ ςε ϋνα μεγϊλο 
ποςοςτϐ τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ που αντιπροςωπεϑει το 45% τησ εγχώριασ 
κατανϊλωςησ. ημαντικϐ ρϐλο για την ενεργειακό αποδοτικϐτητα και τη μεύωςη τησ 
κατανϊλωςησ ενϋργειασ παύζει η υιοθϋτηςη των ςχετικών πολιτικών και ςτρατηγικών που 
ενθαρρϑνουν την ανϊπτυξη ςχετικών υποδομών και ανταποκρύνονται ςτην ανϊγκη τησ 
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μεύωςησ του κϐςτουσ τησ ενϋργειασ. Ενδεικτικϊ αναφϋρεται η υιοθϋτηςη του Νϐμου 
4342/2015 (ΥΕΚ Α’ 143) για την ενεργειακό απϐδοςη, του νϋου Κανονιςμοϑ Ενεργειακόσ 
Απϐδοςησ Κτιρύων και τησ θϋςπιςησ του Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ Καθεςτώτοσ 
Τποχρϋωςησ Ενεργειακόσ Απϐδοςησ. 

Η ενεργειακό απϐδοςη αναμϋνεται να παρουςιϊςει ςημαντικό βελτύωςη μϋχρι το 2020 με 
την εφαρμογό ςειρϊσ ςτοχευμϋνων μϋτρων κυρύωσ για την ενεργειακό αναβϊθμιςη των 
κτιρύων που θα ενιςχυθεύ περαιτϋρω μϋςω νϋων χρηματοδοτικών μηχανιςμών τησ αγορϊσ 
(άδρυςη Σαμεύου Εξοικονομώ ΙΙ – ΑΠ 3 του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ) [10] . 

7. Μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου 

τον τομϋα των αερύων του θερμοκηπύου, η χώρα ϋχει όδη πετϑχει τουσ ςτϐχουσ τησ κατϊ 
πολϑ. Ο ςτϐχοσ τησ χώρασ για το 2020 εύναι να μειωθοϑν οι εκπομπϋσ των αερύων του 
θερμοκηπύου ςε 61,24 MtCO2 και το 2015 όδη βρύςκεται ςτουσ 44,52 MtCO2. Παρϊ το ϐτι, η 
μεύωςη και των εκπομπών αερύων θερμοκηπύου οφεύλεται και εδώ ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην 
οικονομικό κρύςη και ςτισ προςπϊθειεσ εξοικονϐμηςησ δαπανών των παραγωγικών 
μονϊδων και των νοικοκυριών, η ςυμβολό των ΕΔΕΣ ςτην επύτευξη τησ οικονομύασ 
χαμηλών εκπομπών ϊνθρακα όταν, ϐπωσ και κατϊ την προηγοϑμενη προγραμματικό 
περύοδο, μεγϊλη και αναμϋνεται να ςυνεχιςτεύ μϋχρι το 2020 ενιςχϑοντασ ποικιλύα 
παρεμβϊςεων απϐ ϐλα τα ΕΔΕΣ ϐπωσ η εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ςτον κτιριακϐ τομϋα, οι 
Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ, η καταςκευό των ςϑγχρονων οδικών αξϐνων και των μϋςων 
ςταθερόσ τροχιϊσ, η βελτύωςη των οχημϊτων αςτικών ςυγκοινωνιών, οι δρϊςεισ 
παγύδευςησ του διοξειδύου του ϊνθρακα [11].   

8. Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ  

Μϋχρι και το 2015 εύχε καλυφθεύ το 77% του ςτϐχου τησ χώρασ για την Ε2020. Όμωσ η 
ςταθερό και ςημαντικό ϊνοδοσ τησ ςυμμετοχόσ των ΑΠΕ επύ τησ τελικόσ κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ επιβραδϑνθηκε ςημαντικϊ απϐ το 2013 και μετϊ. όμερα ϋχει ςταθεροποιηθεύ 
γϑρω ςτο 15 – 16%. Μϋχρι και το 2013 η χρηματοδοτικό ςυμβολό των ΕΔΕΣ και ϊλλων 
χρηματοδοτικών πηγών όταν ςημαντικό ςτην αϑξηςη των επενδϑςεων ΑΠΕ. Για να 
μπορϋςουν να ςυμβϊλουν τα ΕΔΕΣ ςε ϋνα νϋο επενδυτικϐ κϑκλο ΑΠΕ και ςτην 
αναζωογϐνηςη του τομϋα πρϐκειται να αντιμετωπιςθοϑν μια ςειρϊ τεχνικών, θεςμικών, 
οικονομικών ζητημϊτων καθώσ και ζητημϊτων δικτϑου διανομόσ για μορφϋσ ΑΠΕ που 
διατηροϑν τον επενδυτικϐ δυναμιςμϐ τουσ. 

Η ςτόριξη των ΕΔΕΣ ςτουσ ςτόχουσ τησ Κλιματικόσ Αλλαγόσ.  

Με το Ν. 4414/2016 (Α΄149) εγκρύθηκε η Εθνικό τρατηγικό για την προςαρμογό ςτην 
Κλιματικό Αλλαγό (ΕΠΚΑ) και θεςμοθετόθηκε το Εθνικϐ υμβοϑλιο για την Προςαρμογό 
ςτην Κλιματικό Αλλαγό. Επύςησ, περιγρϊφηκε η διαδικαςύα εκπϐνηςησ, ϋγκριςησ  και 
αναθεώρηςησ τησ ΕΠΚΑ αλλϊ  και των περιφερειακών ςτρατηγικών (ΠεΠΚΑ) που με 
βϊςη τισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ και την τρωτϐτητα κϊθε Περιφϋρειασ θα καθορύςουν τουσ 
τομεύσ πολιτικόσ και τισ γεωγραφικϋσ ενϐτητεσ προτεραιϐτητασ για λόψη μϋτρων, τα 
οικονομικϊ μϋςα για την υλοπούηςη των μϋτρων, τουσ φορεύσ υλοπούηςησ και τουσ 
εμπλεκϐμενουσ φορεύσ.  

το ΕΠΑ 2014 – 2020 το ποςϐ που θα κατευθυνθεύ για τη ςτόριξη ςτουσ ςτϐχουσ τησ 
κλιματικόσ αλλαγόσ, εκτιμϊται, ςϑμφωνα με τα εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα ςε 5,5 δισ € (ςε 
ϐρουσ Κ) και  κατανϋμεται με ςειρϊ βαρϑτητασ κυρύωσ ςτουσ θεματικοϑσ ςτϐχουσ 4, 5, 6, 
7, 9, 3 και 1 των ΠΑΑ, ΤΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠΑΝΕΚ.  
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Σο ποςϐ που ϋχει διατεθεύ απϐ τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ για την ςτόριξη των δρϊςεων 
που ςυμβϊλουν ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ  μϋχρι και 31.12.2016, ανϋρχεται 
όδη ςε 1 δισ € (Κ).  

 

β) Περιγραφό και αποτύμηςη, ςε ςχϋςη με τα ορόςημα που ορύζονται ςτο πλαύςιο επιδόςεων 
και τη ςτόριξη που χρηςιμοποιόθηκε για τουσ ςτόχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, κατϊ 
περύπτωςη, του τρόπου με τον οπούο τα ΕΔΕΤ ϋχουν ςυμβϊλει ςτην επύτευξη των 
θεματικών ςτόχων και τησ προόδου που ϋχει ςημειωθεύ ςτην επύτευξη των αναμενόμενων 
βαςικών αποτελεςμϊτων για καθϋναν από τουσ θεματικούσ ςτόχουσ που ορύζονται ςτο 
ςύμφωνο εταιρικόσ ςχϋςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, περιγραφόσ τησ 
ςυμβολόσ των ΕΔΕΤ ςτην επύτευξη τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και εδαφικόσ ςυνοχόσ, 
όςον αφορϊ τα καθοριςθϋντα ορόςημα ςτο πλαύςιο επιδόςεων για κϊθε πρόγραμμα.  

 

τη ςυνϋχεια γύνεται ανϊλυςη τησ προϐδου υλοπούηςησ του ΕΠΑ ανϊ Θ με βϊςη τα 
ςτοιχεύα του ΟΠ-ΕΠΑ και ςτοιχεύα του ΟΠΑΑ και τη Δ.Α. ΠΑΑ. Για την ανϊλυςη τα 
ςτοιχεύα που λόφθηκαν υπϐψη εύναι: 

 Η κατανομό των ςυνολικών πϐρων ϐλων των ΕΔΕΣ ανϊ Θ αφορϊ πϐςα ςε 
Κοινοτικό υνδρομό με βϊςη το εγκεκριμϋνο ΕΠΑ (7.6.2016). Σα υπϐλοιπα ποςϊ 
αναφϋρονται ςε ςυγχρηματοδοτοϑμενη δημϐςια δαπϊνη. 

 Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ αφοροϑν αυτϋσ που δηλώθηκαν μϋχρι 31/12/2016. 
 Σο ποςοςτϐ ςυνολικόσ ενεργοπούηςησ εκτιμόθηκε λαμβϊνοντασ τα ποςϊ ϐλων των 

ΕΔΕΣ και ϐπωσ αυτϊ ϋχουν περιληφθεύ ςτα εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα. 
 Η υλοπούηςη του ΠΑΑ αποτυπώνεται διακριτϊ για κϊθε Θ. 
 Η πρϐοδοσ των επενδϑςεων για την κλιματικό αλλαγό υπολογύςτηκε με βϊςη τον 

π/υ των  ςχετικών ενταγμϋνων  πρϊξεων  ςε ςχϋςη με την προγραμματικό 
εκτύμηςη ςτα εγκεκριμϋνα Προγρϊμματα (ςε Κ). 

Θ1 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ανϋρχεται ςε 1.286,7 Μ€ απϐ το ΕΣΠΑ και το 
ΕΓΣΑΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το ΕΠ Ελλϊδα-Ιταλύα και το ΠΑΑ. 

Απϐ τα Ε.Π. του ΕΠΑ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ, μϋχρι 31/12/2016 εύχαν 
δημοςιευτεύ 12 προςκλόςεισ με π/υ 224,8 Μ€ που μϋχρι 30/6/2017 ανόλθαν ςε 22, π/υ 
732,4 Μ€. Ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 4 ϋργα ϑψουσ 80,2 Μ€ μϋχρι 
31/12/2016 (3 Μ€ ςε phasing).  Ϊωσ 30/6/2017 οι εντϊξεισ ανόλθαν ςε 16, π/υ 90,7 Μ€ 
(επιπλϋον 10Μ€ ςε phasing), ότοι 6,03% του ςυνϐλου των πϐρων που ϋχουν προβλεφθεύ 
για την περύοδο 2014-2020. Μϋχρι 30/06/2017 10 Προγρϊμματα εκ των 15 εύχαν εκδώςει 
προςκλόςεισ  και 4 απϐ αυτϊ εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. Για το ΠΑΑ δεν ϋχουν δημοςιευτεύ 
προςκλόςεισ και δεν υπϊρχει μϋχρι και 30/06/2017 ςχετικό ενεργοπούηςη του Θ1. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ, ανϋρχονται ςε 77 Μ€, και 
πραγματοποιόθηκαν μϋχρι το τϋλοσ του 2016. Για τα ϋργα αυτϊ οι πιςτοποιημϋνεσ 
δαπϊνεσ ανϋρχονται ςτο ποςϐ των 20,3 Μ€ και μϋχρι 30/06/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ 
ϑψουσ 20,6 Μ€ (0,91 Μ€ ςε phasing ϋργα). Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου 
Επιδόςεων για το ΕΣΠΑ μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 280,7 Μ€ 
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και 63,6 Μ€ για το ΕΓΣΑΑ. 
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Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ1 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 14,96%  (48,73% ϋωσ 30/06/2017).  

ε επύπεδο δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων δεν υπϊρχει ςημαντικό πρϐοδοσ για ϐλα 
τα ΕΔΕΣ, δεδομϋνου ϐτι η ενεργοπούηςη καθυςτϋρηςε εξαιτύασ τησ αυτοδϋςμευςησ, τησ μη 
εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων 1.1 και 1.2, των  δυςχερειών ςτην εφαρμογό του νϋου 
ΠΚΕ, την εξελιςςϐμενη και πρωτϐγνωρη για τα ελληνικϊ δεδομϋνα διαδικαςύα τησ 
επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ και το πολϑπλοκο θεςμικϐ πλαύςιο των Κρατικών 
Ενιςχϑςεων. 

Η πλειοψηφύα των προςκλόςεων που ϋχουν δημοςιευθεύ εςτιϊζει ςτην ενύςχυςη ςχημϊτων 
ςυνεργαςύασ τησ ερευνητικόσ κοινϐτητασ με τισ επιχειρόςεισ και την υποςτόριξη ϋργων 
διεθνικών ςυνεργαςιών και αναμϋνεται τα ϋργα που θα ενταχθοϑν να ςυμβϊλλουν ςτην 
ανϊπτυξη διαφϐρων μορφών ςυνεργαςιών μεταξϑ επιχειρόςεων και ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών οργανιςμών και την αϑξηςη των δαπανών ΕΣΑ των επιχειρόςεων.   

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 1 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 1,3% και η υλοπούηςη μϋχρι 31/12/2016 εύναι μηδενικό. 

 

Θ 2 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 2 ανϋρχεται ςε 826,7 Μ€ απϐ το ΕΣΠΑ 
και το ΕΓΣΑΑ,  κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΕΚ, το ΕΠ ΜΔΣ, τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ και το ΕΠ 
Ελλϊδα-Κϑπροσ.  

Απϐ τα παραπϊνω ΕΠ του ΕΠΑ, πλην ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016 εύχαν δημοςιευτεύ 14 
προςκλόςεισ με π/υ 229,6 Μ€ που μϋχρι 30/6/2017 ανόλθαν ςε 16, π/υ 239,3 €. Ο 
αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 19 ϋργα π/υ 195,8 Μ€ ϋωσ τισ 
31/12/2016 ςυμπεριλαμβανομϋνων 135,8 Μ€ ςε ϋργα phasing, ότοι 21,31% του ςυνϐλου 
των πϐρων που ϋχουν προβλεφθεύ για την περύοδο 2014-2020 που αφοροϑςαν 
ςυγκεκριμϋνα ϋργα ΣΠΕ. Σα 4 ϋργα phasing εντϊχθηκαν ςτο ΕΠ ΜΔΣ  και ςτο ΠΕΠ Αττικόσ 
κατ΄εξαύρεςη τησ αυτοδϋςμευςησ που εύχε ενςωματωθεύ ςτα ΕΠ. Μϋχρι 30/06/2017, 5 
Προγρϊμματα εκ των 16, εύχαν εκδώςει προςκλόςεισ και  εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ανϋρχονται ςε 181 Μ€ και 
πραγματοποιόθηκαν μϋχρι 31/12/2016. Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςτο 
ποςϐ των 54,2 Μ€. Μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ 63,6 Μ€ (τα 38 Μ€ αφοροϑν 
phasing ϋργα).  Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων για το ΕΣΠΑ μϋχρι το 
τϋλοσ του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 214 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και 23,4 
Μ€ για το ΕΓΣΑΑ.   

Για το ΠΑΑ μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υπογραφεύ μια απϐφαςη ϋνταξησ του ςυνεχιζϐμενου 
ϋργου rural phasing, π/υ 37,2 Μ€. Για το ϋργο αυτϐ και για τη διαχεύριςη ϋργων 
υπερταχϋων ευρυζωνικών δικτϑων ολοκληρώθηκαν εντϐσ του 2016 οι διαδικαςύεσ 
εκχώρηςησ πϐρων απϐ το ΠΑΑ ςτο ΕΠΑΝΕΚ.  

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ2 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 24,4% (25,3% ϋωσ 30/06/2017).  

Οι προςκλόςεισ και οι εντϊξεισ εςτιϊζουν κυρύωσ ςε ΣΠΕ που υποςτηρύζουν την 
αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ τομϋων προτεραιϐτητασ για την παροχό υπηρεςιών προσ τουσ 
πολύτεσ, την ανϊπτυξη ό αναβϊθμιςη βαςικών υπηρεςιών δημϐςιασ διούκηςησ, τη 
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δημιουργύα ό αναβϊθμιςη ςυςτημϊτων ΣΠΕ για την υποςτόριξη οριζϐντιων λειτουργιών 
των δημϐςιων φορϋων, τισ εφαρμογϋσ ΣΠΕ ςτισ αςτικϋσ μεταφορϋσ και την πρϐςβαςη ςε 
ευρυζωνικϊ δύκτυα και προϋρχονται απϐ το ΕΠ ΜΔΣ, το ΕΠΑΝΕΚ και το ΠΕΠ Αττικόσ.  

ε επύπεδο δεικτών εκροών και αποτελεςμϊτων, δεν αποτυπώνεται πρϐοδοσ, καθώσ η 
ενεργοπούηςη εύναι μικρό και τα ενταγμϋνα ϋργα βρύςκονται ςτο αρχικϐ ςτϊδιο  
υλοπούηςησ. 

Κϑριεσ δυςκολύεσ για την ενεργοπούηςη του Θ 2 αποτϋλεςαν η εκπλόρωςη τησ 
αιρεςιμϐτητασ 2.1 και η ςχετικό αυτοδϋςμευςη, οι δυςχϋρειεσ ςτην εφαρμογό του νϋου 
ΠΚΕ και οι δυςκολύεσ ωρύμανςησ των ϋργων λϐγω τησ πολϑπλοκησ φϑςησ τουσ.  

Σα  ϋργα που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο του Θ 2 ϋχουν μηδενικό χρηματοδοτικό ςυμβολό  
ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

 

Θ 3 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 3 ανϋρχεται ςε 2.620 Μ€ απϐ το ΕΣΠΑ, 
το ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΘΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ, το ΕΠΑλΘ καθώσ 
και τα ΕΠ εδαφικόσ ςυνεργαςύασ: Ελλϊδα – Ιταλύα, Ελλϊδα – Κϑπροσ, Ελλϊδα - Βουλγαρύα 
και BALKAN – MED.  

Απϐ τα ΕΠ του ΕΠΑ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και το ΕΣΘΑ, μϋχρι 31/12/2016 
εύχαν δημοςιευτεύ 11 προςκλόςεισ π/υ 792 Μ€ που μϋχρι 30/06/2017 ανόλθαν ςε 13 π/υ 
832 Μ€. Ϊωσ 31/12/2016 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 3, π/υ 530,4 
Μ€. Ϊωσ 30/6/2017 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων ανόλθε ςε 5 ϑψουσ 536,6 Μ€, ότοι 26,6% 
των προβλεπϐμενων πϐρων και διατϋθηκε ςε ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ χρηματοδοτικών 
εργαλεύων ςτο πλαύςιο του ΕΣΠΑ. Μϋχρι 30/06/2017, 5 απϐ τα 19 Προγρϊμματα εύχαν 
εκδώςει προςκλόςεισ και 2 προϋβηςαν ςε εντϊξεισ.  

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονται ςε 529 Μ€. 
Οι πληρωμϋσ και πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 132,7 Μ€ . Με βϊςη τισ 
δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων για το Θ 3 (ΕΣΠΑ, ΕΣΘΑ) μϋχρι το τϋλοσ του 2018, 
ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 495,6 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και 379,4 Μ€ για το 
ΕΓΣΑΑ. 

Για το ΠΑΑ 2014-2020 μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν δημοςιευτεύ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και 
των ανειλημμϋνων υποχρεώςεων) 28 προςκλόςεισ (4 νϋεσ προςκλόςεισ και 24 αποφϊςεισ 
ϋνταξησ ςυνεχιζϐμενων ϋργων) π/υ 741,2 Μ€. Μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονταν ςε 580,6 Μ€. 
Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται 17.454 μϋχρι 31/12/2016 π/υ 
339,6 Μ€ που ανόλθε ςε 27.515 ϋργα μϋχρι 30/6/2017, π/υ 546 Μ€. Οι πληρωμϋσ και 
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 65,8 Μ€.  

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ3 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 42,5% (48,7% ϋωσ 30/06/2017).  

Οι 2 δρϊςεισ που ϋχουν ενεργοποιηθεύ απϐ το ΕΠΑΝΕΚ αφοροϑν κρατικϋσ ενιςχϑςεισ για 
εκςυγχρονιςμϐ τουριςτικών επιχειρόςεων και αναβϊθμιςη ΠΜΕ και ΜΜΕ για απϐκτηςη 
ικανοτότων ςε νϋεσ αγορϋσ. Επιπλϋον, ςυςτϊθηκαν δϑο Σαμεύα, το Σαμεύο 
Επιχειρηματικϐτητασ ΙΙ και το Σαμεύο Επιχειρηματικών υμμετοχών ΣΑΕΤ. Οι 
προςκλόςεισ του ΕΠΑλΘ αφοροϑν αλιευτικοϑσ λιμϋνεσ, ιχθυϐςκαλεσ και καταφϑγια και 
καινοτομύα ςτην Αλιεύα.  
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Κϑριεσ δυςκολύεσ για την ενεργοπούηςη αποτϋλεςαν οι δυςχϋρειεσ ςτην εφαρμογό του νϋου 
ΠΚΕ, οι νομικόσ μορφόσ δυςκολύεσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ Ενδιϊμεςου Υορϋα 
Διαχεύριςησ ςτα ΠΕΠ, η καθυςτϋρηςη των αξιολογόςεων των δρϊςεων ενιςχϑςεων, η 
θϋςπιςη του νϋου κανονιςτικοϑ πλαιςύου για τα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα τησ περιϐδου 
2014-2020 και οι ενϋργειεσ που απαιτόθηκαν για την επικαιροπούηςη των ex-ante 
αξιολογόςεων τουσ.  

Για το ΠΑΑ, το ποςοςτϐ επύτευξησ των ςτϐχων του Θ3 ϋχει ωσ εξόσ: 

 % γεωργικών εκμεταλλεϑςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη ςτο πλαύςιο του ΠΑΑ για 
την πραγματοπούηςη επενδϑςεων με ςκοπϐ την αναδιϊρθρωςη ό τον 
εκςυγχρονιςμϐ : 13,77% 

 % γεωργικών εκμεταλλεϑςεων με επιχειρηματικϐ ςχϋδιο ανϊπτυξησ/επενδϑςεισ 
για νϋουσ γεωργοϑσ που λαμβϊνουν ςτόριξη ςτο πλαύςιο του ΠΑΑ : 2,12% 

 % γεωργικών εκμεταλλεϑςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη για τη ςυμμετοχό τουσ ςε 
ςυςτόματα ποιϐτητασ, τοπικϋσ αγορϋσ, βραχεύεσ αλυςύδεσ εφοδιαςμοϑ και 
ομϊδεσ/οργανώςεισ παραγωγών : 3,48% 

 % επενδϑςεων ςτον τομϋα τησ μεταπούηςησ και εμπορύασ τροφύμων και ποτών που 
ςτηρύζονται απϐ το ΠΑΑ : 27,78% 

 % γεωργικών εκμεταλλεϑςεων που ςυμμετϋχουν ςε ςυςτόματα διαχεύριςησ 
κινδϑνου: 0%.  

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 3 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 1,5% και μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υλοποιηθεύ το 1,9% του ςτϐχου 
αυτοϑ. 

 

Θ4 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 4 ανϋρχεται ςε 1.619,8 Μ€ απϐ το 
ΕΣΠΑ, το ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΘΑ  κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΕΚ,  ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ,  ΕΠ Ελλϊδα – 
Κϑπροσ τα 13 ΠΕΠ, το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ. Κατϊ την κατϊρτιςη του ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ, πϐροι 
του Σ ϋχουν διατεθεύ ςτο Θ4 για την υλοπούηςη δρϊςεων αςτικών μεταφορών, ποςϐ που 
δε ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην παραπϊνω κατανομό.  

Απϐ τα ΕΠ, εκτϐσ ΠΑΑ, που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και ΕΣΘΑ, μϋχρι 31/12/2016 
εύχαν δημοςιευτεύ  10 προςκλόςεισ π/υ 1.279,6 Μ€ που μϋχρι 30/06/2017 ανόλθαν ςε 16, 
π/υ 1,5 Μ€.  Ϊωσ 31/12/2016 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 13 π/υ 
1.266,8 Μ€ (1,19 Μ€ ςε phasing). Ϊωσ 30/6/2017 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων 
όταν 14, π/υ 1.267 Μ€, ότοι 57,4% των προβλεπϐμενων πϐρων και διατϋθηκε ςε δρϊςεισ 
του ΕΠΑΝΕΚ, του ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ και του ΠΕΠ  Ηπεύρου. Μϋχρι 30/06/2017, ςτο Θ4, 7 απϐ 
τα 17 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει προςκλόςεισ και 3 εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι 31/12/2016, ανϋρχονται ςε 1.103,7 
Μ€. Ϊωσ 30/6/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ ϑψουσ 166,6 Μ€ (τα 150 Μ€ για phasing) και 
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ 135,3 Μ€. Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων 
για το Θ 4 (ΕΣΠΑ, ΕΣΘΑ) μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 587,6 
Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και 69,3Μ€ για το ΕΓΣΑΑ. 

Για το ΠΑΑ που χρηματοδοτεύται απϐ το ΕΓΣΑΑ μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν δημοςιευτεύ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ανειλημμϋνων υποχρεώςεων) 9 προςκλόςεισ με ϑψοσ π/υ 
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247,4 Μ€. Σα αντύςτοιχα ςτοιχεύα μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονταν ςε 5 προςκλόςεισ π/υ 
236 Μ€. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 43.400 ϋργα (32.063 
μϋχρι 31/12/2016) ϑψουσ 314 Μ€ (236 Μ€ μϋχρι 31/12/2016). Για τα ϋργα αυτϊ μϋχρι 
30/6/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ και πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ϑψουσ 26,6 Μ€.  

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 4 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 54,98 % (65,12% ϋωσ 30/06/2017).  

Η πρϐοδοσ τησ υλοπούηςησ του Θ 4 εύναι περιοριςμϋνη εξαιτύασ τησ καθυςτϋρηςησ 
εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμϐτητασ 4.1, και τησ ϋκδοςησ του ΚΕΝΑΚ. Σα κϑρια ϋργα που ϋχουν 
ενταχθεύ εύναι το Σαμεύο «Εξοικονομώ», τα ϋργα του Μετρϐ Αθόνασ και Θεςςαλονύκησ και η 
Σηλεθϋρμανςη Υλώρινασ (7/2017). 

Εκτιμϊται ϐτι η πρϐοδοσ θα επιταχυνθεύ δεδομϋνου ϐτι ςτα περιςςϐτερα ΕΠ ϋχει 
προχωρόςει η εξειδύκευςη των ςχετικών δρϊςεων. 

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 4 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 28,3% και μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υλοποιηθεύ το 30,1% αυτοϑ. 

 

Θ5 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 5 ανϋρχεται ςε 776,6 Μ€  απϐ το ΕΣΠΑ 
και το ΕΓΣΑΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ,  τα 13 ΠΕΠ,  τα ΕΠ Ελλϊδα-Βουλγαρύα και 
Ελλϊδα-Κϑπροσ και το ΠΑΑ. Κατϊ την ϋγκριςη του ΠΑΑ, το οπούο εγκρύθηκε μετϊ το ΕΠΑ, 
οι πϐροι για το Θ 5 για το ΕΓΣΑΑ αυξόθηκαν απϐ 450,3 Μ€ ςε 1.049,5 Μ€ ποςϐ  που δε 
ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην αρχικό κατανομό. 

Απϐ τα ΕΠ, εκτϐσ ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν δημοςιευτεύ 22 προςκλόςεισ π/υ 175,8 
Μ€ που ϋωσ 30/06/2017 ανόλθαν ςε 33, π/υ 287,5 Ϊωσ 31/12/2016 ο αριθμϐσ των 
ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 35 ϋργα, π/υ 111,2 Μ€ (46 M€ ςε phasing). Ϊωσ 
30/6/2017 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων όταν  49 ϋργα π/υ 130,1 (50 Μ€ ςε 
phasing) ότοι 27,3% των προβλεπϐμενων πϐρων και διατϋθηκε ςε ϋργα αποχϋτευςησ 
ομβρύων, διευθετόςεισ χειμϊρρων, εξοπλιςμοϑσ πυροςβεςτικοϑ ςώματοσ και ϊλλα 
αντιπλημμυρικϊ ϋργα. Μϋχρι 30/06/2017, 15 απϐ τα 16 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει 
προςκλόςεισ και 12 εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ, ανϋρχονται ςε 78,5Μ€ μϋχρι 
31/12/2016 και 85 Μ€ μϋχρι 30/06/2017.Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςτο 
ποςϐ των 32,3 Μ€. Μϋχρι 30/06/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ ϑψουσ 38,4 Μ€ (19,8 Μ€ για 
phasing). Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων για το ΕΣΠΑ, μϋχρι το τϋλοσ 
του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 132 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και για το ΠΑΑ 
252,5 Μ€. 

Για το ΠΑΑ μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν δημοςιευτεύ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
ανειλημμϋνων υποχρεώςεων) 13 προςκλόςεισ με ϑψοσ π/υ 761,4 Μ€. Σα αντύςτοιχα 
ςτοιχεύα μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονταν ςε 8 προςκλόςεισ ςε π/υ 449,9 Μ€. Ο ςυνολικϐσ 
αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 346.857 ϋργα (329.851 μϋχρι 31/12/2016) 
ϑψουσ 459 Μ€ (386,5 Μ€ μϋχρι 31/12/2016). Για τα ϋργα αυτϊ μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν 
γύνει πληρωμϋσ και πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ϑψουσ 207,2 Μ€.  

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 5 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 38,79% (65,03% ϋωσ 30/6/2017).  
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Η ςυμβολό του Θ 5 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ προγραμματικϊ όταν 25,6% 
και μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υλοποιηθεύ το 19,3% αυτοϑ. 

 

Θ6 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ6 ανϋρχεται ςε 3.839,8 Μ€ απϐ το 
ΕΣΠΑ, το Σ, το ΕΣΘΑ και το ΕΓΣΑΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΤΜΕΠΕΡΑΑ, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 
ΠΕΠ, το ΕΠΑλΘ, τα ΕΠ Ελλϊδα-Βουλγαρύα, Ελλϊδα-Κϑπροσ και Ελλϊδα-Ιταλύα και BALKAN-
MED και το ΠΑΑ. 

Απϐ τα Ε.Π, πλην ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016, ϋχουν δημοςιευτεύ 119 προςκλόςεισ π/υ 
1.455,03 Μ€. που μϋχρι 30/06/ 2017 ανόλθαν ςε 183, π/υ 2.255,03 Μ€. Ϊωσ 31/12/2016 ο 
αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 238 ϋργα π/υ 951,7 M€, (τα 423 Μ€ για 
phasing). Ϊωσ 30/6/2017 ο αριθμϐσ ανόλθε 255 ϋργα π/υ 1.130,7 Μ€ (540 Μ€ για 
phasing), ότοι 39,2% των προβλεπϐμενων πϐρων ςε τομεύσ ϑδρευςησ, αποχϋτευςησ,  
διαχεύριςησ λυμϊτων και υδατικών πϐρων, αφαλϊτωςησ και πολιτιςμοϑ-τουριςμοϑ. Μϋχρι 
30/06/2017, 19 απϐ τα 20 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει προςκλόςεισ, απϐ τα οπούα 16 
εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ανϋρχονται ςε 547,8 Μ€ μϋχρι 
31/12/2016  και 580,9 Μ€ μϋχρι 30/6/2017. Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςτο 
ποςϐ των 217,9 Μ€. και οι  πληρωμϋσ μϋχρι 30/06/2017 ςε 247,5 Μ€ (152 Μ€ για 
phasing). Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων για το Θ 6 μϋχρι το τϋλοσ του 
2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 1.148 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και για το ΠΑΑ 
334,3 Μ€. 

Για το ΠΑΑ μϋχρι 30/06/2017, ϋχουν δημοςιευτεύ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
ανειλημμϋνων υποχρεώςεων) ςυνολικϊ 85 προςκλόςεισ με π/υ 1.006 Μ€. Σα αντύςτοιχα 
ςτοιχεύα μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονταν ςε 83 προςκλόςεισ π/υ 694,5 Μ€. Ο ςυνολικϐσ 
αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 347.035 ϋργα (330.029 μϋχρι 31/12/2016) 
ϑψουσ 703,6 Μ€ (631 Μ€ μϋχρι 31/12/2016). Σο ποςϐ των νομικών δεςμεϑςεων ιςοϑται 
με τισ εντϊξεισ, για τισ οπούεσ μϋχρι 30/06/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ ϑψουσ 213,1 Μ€, 
ποςϐ το οπούο ιςοϑται με τισ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ.   

Μϋχρι 31/12/2016 η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 6 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 39,63% (60,13% μϋχρι 30/6/2017).  

ε επύπεδο δεικτών εκροών, αποτυπώνεται πολϑ μικρό πρϐοδοσ, καθώσ τα ενταγμϋνα 
ϋργα βρύςκονται ςτο αρχικϐ ςτϊδιο υλοπούηςησ. Μϐνο 3 δεύκτεσ (CO18, CO37, CO38) 
παρουςιϊζουν υλοπούηςη. Παρ’ ολ’ αυτϊ εκτιμϊται ϐτι τα ϋργα που υλοποιοϑνται,  
ςυνδϋονται με τα βαςικϊ αποτελϋςματα που ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ΕΠΑ καθώσ αφοροϑν 
τη διατόρηςη του περιβαλλοντικοϑ κεκτημϋνου. Για το ΠΑΑ φαύνεται απϐ το ποςοςτϐ 
επύτευξησ των δεικτών ϐτι τα ϋργα όδη ϋχουν ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη των κϑριων 
αποτελεςμϊτων του Θ6 ϐςον αφορϊ την αποδοτικϐτερη χρόςη του νεροϑ ςτη γεωργύα  
και τη βελτύωςη τησ διαχεύριςησ των υδϊτων και του εδϊφουσ και τη ςτόριξη τησ 
βιοποικιλϐτητασ και/ό των τοπύων. 

Η πρϐοδοσ τησ υλοπούηςησ εύναι ακϐμα περιοριςμϋνη και οφεύλεται ςε καθυςτερόςεισ που 
ςχετύζονται με το θεςμικϐ πλαύςιο των δημοςύων ςυμβϊςεων που αναμορφώθηκε και 
απαιτεύται χρϐνοσ προςαρμογόσ, την εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων 6.1. και 6.2 και των 
αυτοδεςμεϑςεων και την ωρύμανςη των παρεμβϊςεων Φωρικόσ Ανϊπτυξησ. 
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Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 6 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 33,5% και μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υλοποιηθεύ το 11,1% αυτοϑ. 

 

Θ 7 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 7 ανϋρχεται ςε 3.202,7 Μ€  απϐ το 
ΕΣΠΑ και το Σ, κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΤΜΕΠΕΡΑA, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ και τα ΕΠ 
Ελλϊδα-Βουλγαρύα, Ελλϊδα-Κϑπροσ και Ελλϊδα-Ιταλύα.  

Απϐ τα ΕΠ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και το Σ μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν 
δημοςιευτεύ 61 προςκλόςεισ, π/υ 2.290,7 Μ€ που μϋχρι 30/06/2017 ανόλθαν ςε 86 π/υ 
2.700,8 Μ€. Ϊωσ 31/12/2016 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 61 ϋργα 
π/υ 1.104,2 Μ€ (739,7 Μ€ για phasing). Ϊωσ 30/6/2017 ο αριθμϐσ ανόλθε ςε 78 ϋργα, π/υ 
1.283,2 Μ€ ( ϐχι νϋα phasing), ότοι το 40,3% των προβλεπϐμενων πϐρων. Μϋχρι 
30/06/2017 και τα 18 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει προςκλόςεισ, απϐ τα οπούα 15 εύχαν 
προβεύ ςε εντϊξεισ.  

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ ανϋρχονται ςε 803,7 Μ€ μϋχρι 
31/12/2016  και 814,9 Μ€ μϋχρι 30/6/2017. Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 
317,8 Μ€ και οι πληρωμϋσ μϋχρι 30/06/2017 ςε 354,11 Μ€ (270 Μ€ για phasing). Με βϊςη 
τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα 
γύνουν 911,1 Μ€ πιςτοποιημϋνων δαπανών. 

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 7 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 72% (85% ϋωσ 31/12/2016).  

Η πλειοψηφύα των δημοςιευμϋνων προςκλόςεων εςτιϊζει ςτισ οδικϋσ και ςιδηροδρομικϋσ 
διευρωπαώκϋσ ςυνδϋςεισ, ςε ϋργα ενϋργειασ και οδικόσ αςφϊλειασ. τον τομϋα των 
μεταφορών ϋχουν ενταχθεύ 4 μεγϊλα phasing ϋργα που αφοροϑν διευρωπαώκϋσ οδικϋσ και 
ςιδηροδρομικϋσ ςυνδϋςεισ. τον τομϋα τησ ενϋργειασ ϋχουν ενταχθεύ 2 μεγϊλα phasing 
ϋργα, η Διαςϑνδεςη Κυκλϊδων και η Αναβϊθμιςη του τερματικοϑ ςταθμοϑ υγροποιημϋνου 
φυςικοϑ αερύου ςτη Ρεβυθοϑςα.  

Η αποτϑπωςη τησ προϐδου εξϋλιξησ των δεικτών εκροών για τουσ τομεύσ των μεταφορών 
και τησ ενϋργειασ εύναι μηδενικό. Αυτϐ οφεύλεται κυρύωσ ςτη φϑςη των ϋργων υποδομών, 
ϐπου μϐνο με την  ολοκλόρωςη τουσ θα αποτυπωθεύ και η τιμό επύτευξησ των δεικτών. 

Η πρϐοδοσ των δεικτών αποτελϋςματοσ επηρεϊζεται ςε ςημαντικϐ βαθμϐ απϐ την πορεύα 
των ϋργων και ωσ εκ τοϑτου δεν διαπιςτώνεται ςημαντικό τροποπούηςη των τιμών τουσ.  

Τςτϋρηςη καταγρϊφεται ςε ςχϋςη με την βελτύωςη των δεικτών πολυτροπικϐτητασ, 
εξαιτύασ καθυςτερόςεων που εντοπύζονται ςτην υλοπούηςη των προγραμματιςμϋνων 
ςιδηροδρομικών ςυνδϋςεων με λιμϊνια. 

Σα ϋργα που υλοποιοϑνται ςυνδϋονται ϊμεςα με τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα που 
αποτυπώνονται ςτο ΕΠΑ.  

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 7 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 6,3% και μϋχρι 31/12/2016 ϋχει υλοποιηθεύ το 21,4% αυτοϑ με 
δαπϊνεσ που ςυνδϋονται κυρύωσ με παρεμβϊςεισ ςτο ςιδηροδρομικϐ δύκτυο και τισ 
λιμενικϋσ υποδομϋσ. 

 



 

 

20 

 

Θ 8 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 8 ανϋρχεται ςε 1.972,2 Μ€  απϐ το 
ΕΚΣ, το ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΘΑ (ςυμπ. τησ ΠΑΝ), κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΕΚ, το ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ, το ΠΑΑ, το ΕΠ ΑλΘ και τα13 ΠΕΠ.  

Απϐ τα ΕΠ, εκτϐσ ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν δημοςιευτεύ 24 προςκλόςεισ, π/υ 936 
Μ€. Μϋχρι 30/06/2017 ανόλθαν ςε 33 προςκλόςεισ, π/υ 1.292,5 Μ€.  Μϋχρι 31/12/2016 ο 
αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 27 ϋργα π/υ 787,6 Μ€. Ϊωσ 30/6/2017 ο 
αριθμϐσ ανόλθε ςε 729 ϋργα  π/υ 945,3 Μ€, ότοι 44,2% για την προώθηςη απαςχϐληςησ 
μϋςω προγραμμϊτων κοινωφελοϑσ χαρακτόρα, την εναρμϐνιςη τησ οικογενειακόσ και 
επαγγελματικόσ ζωόσ, την επιταγό ειςϐδου για νϋουσ ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, την  
ανϊπτυξη Μηχανιςμοϑ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ, την 
αναδιοργϊνωςη του ΟΑΕΔ, την ενύςχυςη τησ αυτοαπαςχϐληςησ πτυχιοϑχων 3βϊθμιασ 
εκπαύδευςησ και τη Νεοφυό Επιχειρηματικϐτητα. Μϋχρι 30/06/2017, 4 απϐ τα 16 ΕΠ εύχαν 
εκδώςει προςκλόςεισ και 3 εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι 31/12/2016 και ανϋρχονται ςε 
600,2 Μ€ .  Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 363,2 Μ€ και οι πληρωμϋσ μϋχρι 
30/06/2017 ςε 342 Μ€. Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων μϋχρι το τϋλοσ 
του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 912 Μ€ πιςτοποιημϋνων δαπανών και για το ΠΑΑ 
27,8 Μ€. 

Ϊωσ 31/12/2016 η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 8 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 42,91% (58,45% μϋχρι 30/6/2016).   

Για το ΠΑΑ ϋωσ 30/6/2017, ϋχουν δημοςιευτεύ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
ανειλημμϋνων υποχρεώςεων) προςκλόςεισ ϑψουσ 47,8 Μ. Σα αντύςτοιχα ςτοιχεύα μϋχρι 
31/12/2016 ανϋρχονταν ςε 47,8 Μ€. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων 
ανϋρχεται ςε 560 ϋργα. Για τα ϋργα αυτϊ μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ και 
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ϑψουσ 6.2 Μ€. Μϋχρι 30/6/2017, η ενεργοπούηςη του Θ8 
ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 47,71 %. Μϋχρι 
το τϋλοσ του 2016, πραγματοποιόθηκαν 4,36 Μ€ δαπϊνεσ και για να επιτευχθεύ το 
ορϐςημο του 2018, θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ το ςϑνολο των μεταφερϐμενων ϋργων ςτο 
μϋτρο Μ06.4.  Ϊχουν ολοκληρωθεύ ϋργα ϑψουσ 208,1 Μ€, που αντιςτοιχοϑν ςε ποςοςτϐ 
10,86% τησ προγραμματιςμϋνησ ςυμβολόσ του ΠΑΑ για την κλιματικό αλλαγό ςτο Θ8. 

Η πρϐοδοσ που αποτυπώνεται και με βϊςη την υλοπούηςη των δεικτών οφεύλεται ςτισ  
εμπροςθοβαρεύσ δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν κατϊ τα πρώτα ϋτη τησ προγραμματικόσ 
περιϐδου, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι καθυςτερόςεισ ϋχουν ςημειωθεύ ςτην ενεργοπούηςη 
εξαιτύασ των αυτοδεςμεϑςεων. Η πρϐοδοσ που ϋχει ςημειωθεύ με βϊςη τα ςτοιχεύα των 
απογραφικών δελτύων ςυμμετεχϐντων ϋχει ωσ εξόσ : 

 για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ CO01 ϋωσ CO019, οι ςυμμετϋχοντεσ ςε πρϊξεισ του ΕΚΣ 
ανϋρχονται ςε 111.482 ανϋργουσ,  3.068 οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα, 2.745 
οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα. Οι ςυμμετϋχοντεσ απαςχολοϑμενοι 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των αυτοαπαςχολουμϋνων ανόλθαν ςε 52.846.   

 για τουσ κοινοϑσ ηλικιακοϑσ δεύκτεσ και δεύκτεσ ανϊ εκπαιδευτικϐ επύπεδο  CO06, 
CO07, CO08, CO09, CO10, CO11 καταγρϊφεται φυςικό πρϐοδοσ. 

 για τουσ δεύκτεσ CO12, CO13, CO14, οι ςυμμετϋχοντεσ δρϊςεων του ΕΚΣ που ζουν 
ςε νοικοκυριϊ ανϋργων ανόλθαν ςε 29.775, ςε 11.985 οι ςυμμετϋχοντεσ που ζουν ςε 
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νοικοκυριϊ ανϋργων με ςυντηροϑμενα τϋκνα και ςε 11.243 οι ςυμμετϋχοντεσ που 
ζουν ςε μονοπρϐςωπα νοικοκυριϊ  με ςυντηροϑμενα τϋκνα.  

 Για τουσ δεύκτεσ CO15, CO16, CO17, CO18, ςε 8.433 ανόλθαν οι ςυμμετϋχοντεσ 
Μετανϊςτεσ, ςυμμετϋχοντεσ αλλοδαπόσ προϋλευςησ, μειονϐτητεσ, ςε 837 οι 
ςυμμετϋχοντεσ με Αναπηρύα,  ςε 1.785 τα ϊλλα μειονεκτοϑντα ϊτομα και ςε 56 οι 
ςυμμετϋχοντεσ Ωςτεγοι ό ϊτομα που ϋχουν αποκλειςτεύ απϐ τη ςτϋγαςη.  

Η πρϐοδοσ των δεικτών ϊμεςου αποτελϋςματοσ ΕΚΣ:  

 Οι οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη 
εργαςύασ ανόλθαν ςε 500 

 Οι ςυμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ανόλθαν ςε 1.069  
 Οι ςυμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ ανόλθαν ςε 2.446  
 Σα μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ ανόλθαν 

ςε 887. 

ημαντικό πρϐοδοσ ϋχει γύνει και ςτουσ κοινούσ δεύκτεσ τησ  Πρωτοβουλύασ για την 
Απαςχόληςη των Νϋων (ΠΑΝ), ϐπου καταγρϊφεται φυςικό υλοπούηςη ςε ϐλουσ τουσ 
δεύκτεσ (αναλυτικϐτερη αναφορϊ περιλαμβϊνεται ςτο κεφϊλαιο 10 τησ παροϑςασ 
ϋκθεςησ). 

το ΠΑΑ, το ποςοςτϐ επύτευξησ του δεύκτη «Θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται ςε ϋργα 
που λαμβϊνουν ςτόριξη» ανόλθε ςε 4,37%.  

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 8 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ εύναι αμελητϋα. 

Θ 9 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 9 ανϋρχεται ςε 1.303,36 Μ€ απϐ το 
ΕΚΣ, το ΕΣΠΑ και το ΕΓΣΑΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΑΔΔΒΜ, τα 13 ΠΕΠ, το Ελλϊδα-
Βουλγαρύα και το ΠΑΑ.  

Απϐ τα ΕΠ, πλην ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν δημοςιευτεύ 207 προςκλόςεισ, π/υ 677,3 
Μ€ που ϋωσ 30/6/2017 ανόλθαν ςε 267, π/υ 825,5 Μ€. Μϋχρι 31/12/2016 ο αριθμϐσ των 
ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 545, π/υ 471,1€ (109 Μ€ ςε phasing) και ϋωσ 
30/6/2017 ανόλθαν ςε 750 ϋργα ϑψουσ 559,1 Μ€, ότοι 41,2% των προβλεπϐμενων πϐρων 
ςε οριζόντια ςχεδιαςμϋνεσ δρϊςεισ κοινωνικών δομών και υπηρεςιών ϐπωσ τα 
Κϋντρα Κοινϐτητασ, οι Δομϋσ Υτώχειασ, τα Κϋντρα Διημϋρευςησ και Ημερόςιασ Υροντύδασ 
ΑμεΑ, τα Κϋντρα Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων, οι Ξενώνεσ και τα ςυμβουλευτικϊ 
κϋντρα κακοποιημϋνων γυναικών, καθώσ και οι πρϊξεισ τησ εναρμϐνιςησ επαγγελματικόσ 
και οικογενειακόσ ζωόσ. Μϋχρι 30/06/2017, 14 απϐ τα 15 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει 
προςκλόςεισ απϐ τα οπούα 13 εύχαν προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονται ςε 
370,8 Μ€ και ςε 383,3 Μ€ μϋχρι 30/6/2017. Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 
152,3 Μ€ και μϋχρι 30/6/2017οι πληρωμϋσ ανϋρχονταν ςε 201,2 Μ€. Με βϊςη τισ 
δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων για το Θ 9 μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει 
προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 541,3 Μ€ πιςτοποιημϋνων δαπανών και για το ΠΑΑ 137,8 Μ€ . 

Ϊωσ 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 9 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 36,71% (44,75% ϋωσ 30/6/2017). Για το ΠΑΑ, 
μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν δημοςιευτεύ (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ανειλημμϋνων 
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υποχρεώςεων) προςκλόςεισ 92,1 Μ€,  ενώ μϋχρι 30/6/2017 δεν εύχε δημοςιευτεύ νϋα 
πρϐςκληςη. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 1.210 ϋργα 
(1.165 μϋχρι 31/12/2016) ϑψουσ 91,1 Μ€ (88,1 € μϋχρι 31/12/2016) 
ςυγχρηματοδοτοϑμενησ Δ.Δ. Για τα ϋργα αυτϊ μϋχρι 30/6/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ και 
πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ϑψουσ 8,2 Μ€. Μϋχρι 30/6/2017, η ενεργοπούηςη του Θ9 
ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 18,52 %. Μϋχρι 
το τϋλοσ του 2016, πραγματοποιόθηκαν 1.614.652 € δαπϊνεσ και για να επιτευχθεύ το 
ορϐςημο του 2018, θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ το ςϑνολο των μεταφερϐμενων ϋργων ςτο 
μϋτρο Μ19.2 (CLLD).  Ϊχουν ολοκληρωθεύ ϋργα ϑψουσ 645.861€, που αντιςτοιχοϑν ςε 
ποςοςτϐ 0,32% τησ προγραμματιςμϋνησ ςυμβολόσ του ΠΑΑ για την κλιματικό αλλαγό ςτο 
Θ. 

Η πρϐοδοσ που ϋχει ςημειωθεύ με βϊςη τα ςτοιχεύα των απογραφικών δελτύων 
ςυμμετεχϐντων ϋχει ωσ εξόσ : 

 Για τουσ κοινοϑσ δεύκτεσ CO01 ϋωσ CO019,  οι ςυμμετϋχοντεσ ςε πρϊξεισ του ΕΚΣ 
ανϋρχονται ςε 28.316 ανϋργουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των 14.970 μακροχρϐνια 
ανϋργων), ςε 1.239 οικονομικϊ μη ενεργϊ ϊτομα, ςε 1.002 οικονομικϊ μη ενεργϊ 
ϊτομα που δεν παρακολουθοϑν εκπαύδευςη ό κατϊρτιςη.  

 Οι ςυμμετϋχοντεσ απαςχολοϑμενοι ανόλθαν ςε 22.286. 
 για τουσ κοινοϑσ ηλικιακοϑσ δεύκτεσ και δεύκτεσ ανϊ εκπαιδευτικϐ επύπεδο  CO06, 

CO07, CO08, CO09, CO10, CO11 καταγρϊφεται φυςικό πρϐοδοσ. 
 Για τουσ δεύκτεσ CO12, CO13, CO14, οι ςυμμετϋχοντεσ που ζουν ςε νοικοκυριϊ 

ανϋργων ανόλθαν ςε 5.825, οι ςυμμετϋχοντεσ που ζουν ςε νοικοκυριϊ ανϋργων με 
ςυντηροϑμενα τϋκνα ςε 5.104 και οι ςυμμετϋχοντεσ που ζουν ςε μονοπρϐςωπα 
νοικοκυριϊ με ςυντηροϑμενα τϋκνα ςε 4.738  

 Για τουσ δεύκτεσ CO15, CO16, CO17, CO18, ςε 8.288  ανόλθαν οι ςυμμετϋχοντεσ 
Μετανϊςτεσ, ςυμμετϋχοντεσ αλλοδαπόσ προϋλευςησ, μειονϐτητεσ, ςε 469 οι 
ςυμμετϋχοντεσ με Αναπηρύα,  ςε 2.449  τα ϊλλα μειονεκτοϑντα ϊτομα και ςε 13 οι 
ςυμμετϋχοντεσ Ωςτεγοι ό ϊτομα που ϋχουν αποκλειςτεύ απϐ τη ςτϋγαςη.  

Η πρϐοδοσ των δεικτών ϊμεςου αποτελϋςματοσ ΕΚΣ:  

 Οι οικονομικϊ μη ενεργού ςυμμετϋχοντεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη 
εργαςύασ ανόλθαν ςε 272 

 Οι ςυμμετϋχοντεσ που παρακολουθοϑν εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ανόλθαν ςε 990  
 Οι ςυμμετϋχοντεσ που κατϋχουν θϋςη εργαςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

αυτοαπαςχϐληςησ ανόλθαν ςε 1.943  
 Σα μειονεκτοϑντα ϊτομα που δραςτηριοποιοϑνται ςε αναζότηςη εργαςύασ, που 

ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, που αποκτοϑν εξειδύκευςη, που κατϋχουν 
θϋςη απαςχϐληςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ ανόλθαν ςε 
1.331. 

 ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ και καταπολϋμηςησ τησ φτώχειασ, ςε 17 
ειδικοϑσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ ΕΚΣ των ΕΠ παρουςιϊζεται πρϐοδοσ 

Κϊποιεσ καθυςτερόςεισ οφεύλονται ςτη διαδικαςύα εξειδύκευςησ –ενεργοπούηςησ των 
οριζϐντιων δρϊςεων ςτην Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύα, την Χυχικό Τγεύα και την 
κοινωνικό οικονομύα ϐπου παρϐτι αποτελοϑν υψηλό πολιτικό και ςτρατηγικό 
προτεραιϐτητα, απαιτόθηκε ςημαντικό θεςμικό προεργαςύα και αλλαγϋσ.  
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ε ϐτι αφορϊ τισ εκροϋσ του ΕΣΠΑ, ο πληθυςμϐσ που καλϑπτεται απϐ βελτιωμϋνεσ 
υπηρεςύεσ υγεύασ ανόλθε ςε 1.149.920 (κοινϐσ δεύκτησ CO36). 

το ΠΑΑ, η επύτευξη των ςτϐχων ϋχει ωσ εξόσ: 

 Θϋςεισ εργαςύασ που δημιουργοϑνται ςε ϋργα Leader που λαμβϊνουν ςτόριξη : 
0,7% 

 Ποςοςτϐ του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ που επωφελεύται απϐ βελτιωμϋνεσ 
υπηρεςύεσ/υποδομϋσ: 0% 

 Ποςοςτϐ του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ που καλϑπτεται απϐ ςτρατηγικϋσ τοπικόσ 
ανϊπτυξησ : 143,71%. 

Η χρηματοδοτικό ςυμβολό του Θ 9 ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
προγραμματικϊ όταν 3,2% και ϋχει υλοποιηθεύ το 0,3% αυτοϑ. 

 

Θ 10 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 10 ανϋρχεται ςε 1.304,2 Μ€  απϐ το 
EKT, το ΕΣΠΑ και το ΕΓΣΑΑ, κατανεμημϋνο ςτο ΕΠΑΝΑΔΜΒ, το ΕΠΑΝΕΚ, τα 13 ΠΕΠ, το 
Πρϐγραμμα BALKAN - MED και το ΠΑΑ.  

Απϐ τα ΕΠ, πλην ΠΑΑ, μϋχρι 31/12/2016 ϋχουν δημοςιευτεύ  60 προςκλόςεισ, π/υ 621,5 
Μ€ που μϋχρι 30/06/2017 ανόλθαν ςε 96, π/υ 1.002 Μ€.  Μϋχρι 31/12/2016, ο αριθμϐσ 
των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 199 ϑψουσ 591,6 Μ€ (τα 84 Μ€ για phasing) και 
ϋωσ 30/6/2017 ανόλθαν ςε 237 ϋργα, π/υ 727,7€, ότοι το 45,5% των προβλεπϐμενων 
πϐρων ςε ϋργα εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ, απϐκτηςησ δεξιοτότων και ςυγκεκριμϋνων 
υποςτηρικτικών δομών. Μϋχρι 30/06/2017, 14 απϐ τα 16 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει 
προςκλόςεισ και προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ, ανϋρχονται ςε 443,6 Μ€ μϋχρι 
31/12/2016 (486,3 Μ€ μϋχρι 30/6/2017). Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 
255,2Μ€ και μϋχρι 30/06/2017 οι  πληρωμϋσ ανϋρχονταν ςε 300,4 Μ€ (67 M€ για 
phasing). Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του Πλαιςύου Επιδόςεων, μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει 
προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 390,1 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ και 14,5 Μ€ απϐ το ΠΑΑ. 

Σο ΠΑΑ,  ϋωσ 31/12/2016 δεν εύχε δημοςιεϑςει καμύα πρϐςκληςη. Ϊωσ 30/6/2017 
δημοςύευςε μια πρϐςκληςη  π/υ 10,2 Μ€. 

Ϊωσ 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 10 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 37,06%, (60,36% μϋχρι 30/6/2017), με 
μηδενικό ενεργοπούηςη του ΠΑΑ.  

Οι δημοςιευμϋνεσ προςκλόςεισ αφοροϑν το ΕΣΠΑ και πραγματοποιόθηκαν απϐ τα ΠΕΠ και 
αντύςτοιχα του ΕΚΣ απϐ το ΕΠΑΝΑΔΒΜ. Οι προςκλόςεισ του ΕΚΣ εςτιϊζουν ςτην ενύςχυςη 
τησ ποιϐτητασ και τησ αποτελεςματικϐτητασ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ, τη ςϑνδεςη 
τησ εκπαύδευςησ με τη δια βύου μϊθηςη και την αγορϊ εργαςύασ. Αντύςτοιχα του ΕΣΠΑ 
αφοροϑν ςε ανϊπτυξη και αναβϊθμιςη υποδομών εκπαύδευςησ .  

ε επύπεδο δεικτών εκροών και αποτελϋςματοσ, εξϋλιξη καταγρϊφεται ςτην υλοπούηςη 
των δεικτών ΕΚΣ ενώ για τουσ δεύκτεσ ΕΣΠΑ η αποτϑπωςη τησ υλοπούηςησ πολϑ χαμηλό 
λϐγω τησ φϑςησ των ϋργων.  
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Σα  ϋργα που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο του Θ 10 ϋχουν μηδενικό χρηματοδοτικό ςυμβολό 
ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

Θ 11 

Σο ςϑνολο των πϐρων που ϋχει κατανεμηθεύ ςτο Θ 11 ανϋρχεται ςε 281,1 Μ€ απϐ το EKT 
και το ΕΣΠΑ κατανεμημϋνο ςτο ΕΠ  ΜΔΣ, το ΕΠΑΝΕΚ και το BALKAN-MED.  

Απϐ τα ΕΠ, μϋχρι 31/12/2016 οι προςκλόςεισ ανϋρχονταν ςε 9, π/υ 126,5 € και ϋωσ  
30/06/2017 ανόλθαν ςε 17 προςκλόςεισ, π/υ 255,4 Μ€.  

Μϋχρι 31/12/2016 ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται 25, π/υ 98,9 Μ€ και 
ϋωσ 30/6/2017 ςε 32 ϋργα, π/υ 80,2 Μ€, ότοι το 26,5% των προβλεπϐμενων πϐρων. Μϋχρι 
30/06/2017, ςτο Θ 11 και τα 2 Προγρϊμματα εύχαν εκδώςει προςκλόςεισ και 1 εύχε 
προβεύ ςε εντϊξεισ. 

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που ϋχουν πραγματοποιηθεύ μϋχρι 31/12/2016 ανϋρχονται ςε 71 
Μ€ και μϋχρι 30/6/2017 ςε 83,7 Μ€. Οι πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ ανϋρχονται ςε 27,7 Μ€ 
και μϋχρι 30/06/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ ϑψουσ 36,4 Μ€. Με βϊςη τισ δεςμεϑςεισ του 
Πλαιςύου Επιδόςεων για το Θ 11 μϋχρι το τϋλοσ του 2018, ϋχει προβλεφθεύ ϐτι θα γύνουν 
67,7 Μ€ πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ. 

Μϋχρι 31/12/2016, η ςυνολικό ενεργοπούηςη του Θ 11 ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα των 
δημοςιευμϋνων προςκλόςεων ανϋρχεται ςε 34% (69% ϋωσ 30/6/2017) απϐ το ΕΠ ΜΔΣ για 
το ΕΚΣ. 

Η πλειοψηφύα των δημοςιευμϋνων προςκλόςεων εςτιϊζει κυρύωσ ςτην εκπαύδευςη και 
κατϊρτιςη για την ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικοϑ του Δημϐςιου Σομϋα αλλϊ και 
ςτην υποςτόριξη των μεταρρυθμύςεων και τησ αναδιοργϊνωςησ του Δημϐςιου Σομϋα. ε 
επύπεδο δεικτών εκροών  και αποτελεςμϊτων, δεν αποτυπώνεται ςημαντικό πρϐοδο ςτο 
πλαύςιο του Θ11 διϐτι ο κϑριοσ ϐγκοσ των προςκλόςεων εύναι ςε φϊςη υλοπούηςησ και τα 
ϋργα δεν ϋχουν ολοκληρωθεύ. 

Οι καθυςτερόςεισ που παρατηροϑνται ςε επύπεδο επύτευξησ ςτϐχων, οφεύλονται ςτον 
επαναςχεδιαςμϐ των δϑο ϋργων ςημαύα του ΕΠ ΜΔΣ και την απαιτητικό προετοιμαςύα των 
ϋργων του ΕΠΑΝΕΚ που εύναι ϋργα τησ Κεντρικόσ Κυβϋρνηςησ και ςυνιςτοϑν δεςμεϑςεισ 
ϋναντι των Θεςμών ό απορρϋουν απϐ Διεθνεύσ Κανονιςμοϑσ και υμφωνύεσ. 

Σα  ϋργα που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο του Θ 11 ϋχουν μηδενικό χρηματοδοτικό ςυμβολό 
ςτουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

 

Σεχνικό Βοόθεια 
 

Όςον αφορϊ τη ςυνολικό αποτύμηςη τησ τεχνικόσ βοόθειασ (των αξϐνων προτεραιϐτητασ 
των ΕΠ και ΕΠ Σεχνικό Βοόθεια), η ςυνολικό ενεργοπούηςη εύναι 85,89% (73,95% μϋχρι 
31.12.2016) με  118 προςκλόςεισ (88 μϋχρι 31.12.2016). 

Ο αριθμϐσ των ενταγμϋνων πρϊξεων ανϋρχεται ςε 297 ϋργα (258 μϋχρι 31/12/2016) π/υ 
563,6 Μ€ (549,8 Μ€ μϋχρι 31/12/2016).  

Οι νομικϋσ δεςμεύςεισ που αντιςτοιχοϑν ςτα ενταγμϋνα ϋργα ανϋρχεται ςε 498,1 Μ€, εκ 
των οπούων 494,4 Μ€ πραγματοποιόθηκαν μϋχρι το τϋλοσ του 2016.  Για τα ϋργα αυτϊ 
μϋχρι 30/06/2017 ϋχουν γύνει πληρωμϋσ ϑψουσ 119,9 Μ€. 
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γ) Κατϊ περύπτωςη, περιγραφό τησ ςυμβολόσ των ΕΔΕΤ ςε νϋεσ ςχετικϋσ ειδικϋσ για κϊθε 
χώρα ςυςτϊςεισ.  

 

το πλαύςιο τησ δημοςιονομικόσ προςαρμογόσ τησ χώρασ και ςε ϐτι αφορϊ τα διαρθρωτικϊ 
ταμεύα ςυμφωνόθηκε και ςυντϊχθηκε κατϊλογοσ απαιτοϑμενων δρϊςεων και ενεργειών 
τον 12/2015. Ϋδη ϋχουν γύνει ςχετικϋσ επιςημϊνςεισ ςτο 1α τησ παροϑςασ ϋκθεςησ. 

O κϑριοσ ϐγκοσ αυτών των ενεργειών ολοκληρώθηκε κατϊ την διϊρκεια του 2016. 
Ενδεικτικϊ αναφϋρονται η ςϑςταςη και ςυγκρϐτηςη ΓΓ Χηφιακόσ Πολιτικόσ και η 
εκπλόρωςη τησ  ςχετικόσ εκ των προτϋρων αιρεςιμϐτητασ, η ολοκλόρωςη και λειτουργύα 
του μηχανιςμοϑ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ και τησ απϊτησ για τη λόψη καταγγελιών, 
οι ςχετικϋσ δρϊςεισ δημοςιϐτητασ, οι ενϋργειεσ εκπαύδευςησ των εμπλεκομϋνων ςτελεχών 
και φορϋων που αφοροϑν ςτην Γενικό Γραμματεύα για την καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ 
και τησ απϊτησ, η ολοκλόρωςη τησ ςυγκρϐτηςησ των επιτελικών δομών του ΕΠΑ, η 
απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ πληρωμών απϐ το ΠΔΕ και η αναμϐρφωςη του πλαιςύου του 
ΠΔΕ.  

τον παραπϊνω κατϊλογο ενεργειών, προσ το τϋλοσ του 2016, προςτϋθηκαν 
ςυμπληρωματικϋσ δρϊςεισ που αντιμετωπύςτηκαν και ολοκληρώθηκαν εντϐσ του 2017.  

 

δ) Κατϊ περύπτωςη, περιγραφό του τρόπου με τον οπούο αντιμετωπύςτηκαν οι αλλαγϋσ ςτισ 
αναπτυξιακϋσ ανϊγκεσ ςτο πλαύςιο των ΕΔΕΤ. 

 

Αναθεώρηςη των ΕΠ 2014-2020 κατϊ το ϋτοσ 2017 

Για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων και των αναγκών που ϋχουν προκϑψει ςτο πλαύςιο 
τησ υλοπούηςησ του ΕΠΑ, ϋχει προγραμματιςτεύ η αναθεώρηςη των ΕΠ του ΕΠΑ. Σο 
2016, η διαδικαςύα τεχνικόσ προςαρμογόσ για το ϋτοσ 2017 εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 
αϑξηςη του φακϋλου των διαθϋςιμων πϐρων για την Ελλϊδα για την περύοδο 2017-2020 
κατϊ 836,6 εκ. € (Κ) ςε τιμϋσ 2011, ότοι 970.757.458 ευρώ ςε τρϋχουςεσ τιμϋσ. 

Οι πρϐςθετοι αυτού πϐροι θα εύναι διαθϋςιμοι μϋςω τησ αναθεώρηςησ των ΕΠ 2014-2020 
(ΕΣΠΑ, Σ, ΕΚΣ/ΠΑΝ) και του ΕΠΑ που προγραμματύζεται να υποβληθεύ από τισ 
εθνικϋσ αρχϋσ τον επτϋμβριο του 2017. Σο Τπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, με τη 
ςυνεργαςύα των φορϋων πολιτικόσ, διαμϐρφωςε την κατανομό των πρϐςθετων αυτών 
πϐρων λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ αναπτυξιακϋσ προτεραιϐτητεσ, τισ επιτακτικϋσ ανϊγκεσ ςε 
επιμϋρουσ τομεύσ πολιτικόσ, τισ δεςμεϑςεισ που υπϊρχουν ςε επύπεδο ΕΠ και τουσ 
περιοριςμοϑσ που απορρϋουν απϐ τουσ Κανονιςμοϑσ.  
 
Σο ποςϐ των 25,1 εκ. € (Σ) κατανϋμεται ςε ϋργα Περιβϊλλοντοσ και Μεταφορών μϋςω του  
ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ϋργα διαχεύριςησ λυμϊτων. Σο υπϐλοιπο ποςϐ των 945,7 εκ. €, 
κατανϋμεται κατϊ 50% ςτο ΕΚΣ για δρϊςεισ που ενιςχϑουν το κοινωνικϐ κρϊτοσ, την 
απαςχϐληςη και τη μεταρρϑθμιςη του δημοςύου τομϋα και κατϊ 50% ςτο ΕΣΠΑ για 
δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και για υποδομϋσ Περιβϊλλοντοσ και 
Ενϋργειασ. Σο ποςϐ των 21,1 εκ. € που αντιςτοιχεύ ςτο 2,2% των  πϐρων ΕΣΠΑ και ΕΚΣ θα 
κατευθυνθεύ ςτο ΕΠ Σεχνικό Βοόθεια για να καλυφθεύ το χρηματοδοτικϐ κενϐ που 
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δημιουργόθηκε με τη χρηματοδϐτηςη δρϊςεων που αφοροϑν διαρθρωτικϋσ 
μεταρρυθμύςεισ και των οπούων η διαχεύριςη γύνεται απϐ την ΕΕ ςε ςυνεργαςύα με τη χώρα. 

 

ςτ) Άλλα ςτοιχεύα, κατϊ περύπτωςη. 

 

Η υλοπούηςη των τρατηγικών RIS3 

Νϋο ςτοιχεύο του αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ τησ περιϐδου 2014-2020 αποτελεύ η εκπϐνηςη και 
η υλοπούηςη των 14 RIS3, μιασ εθνικόσ και 13 περιφερειακών. Η ϑπαρξη των RIS3 αποτελεύ εκ 
των προτϋρων αιρεςιμϐτητα που εφαρμϐζεται ςτο πλαύςιο των επενδυτικών προτεραιοτότων 
του Θ1. Η εθνικό ςτρατηγικό εγκρύθηκε ςτισ 27/08/2015 απϐ τον Τπουργϐ Οικονομύασ και 
τον αναπληρωτό Τπουργϐ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων κατϐπιν ειςόγηςησ του υμβουλύου 
τρατηγικόσ Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ. Σο υμβοϑλιο αποτελεύται απϐ 16 Γενικοϑσ Γραμματεύσ 
και τον εκπρϐςωπο τησ Ϊνωςησ Περιφερειών Ελλϊδοσ. Κϑρια πηγό χρηματοδϐτηςησ τησ 
Εθνικόσ τρατηγικόσ αποτελεύ το ΕΠΑΝΕΚ με πϐρουσ απϐ τουσ Θ 1, 2, 3 και 8.  

Οι 13 περιφερειακϋσ RIS3 εγκρύθηκαν απϐ τα αντύςτοιχα Περιφερειακϊ υμβοϑλια. Βαςικό 
πηγό χρηματοδϐτηςησ των περιφερειακών RIS3, αποτελοϑν τα αντύςτοιχα ΠΕΠ με πϐρουσ απϐ 
τουσ Θ 1, 2, 3 και 8.  

Κϑριο χαρακτηριςτικϐ των RIS3 αποτελεύ η διαδικαςύα τησ  επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ που 
αναλϑεται περαιτϋρω ςτο κεφ.8. Ωμεςα ςχετιζϐμενο ςτοιχεύο με τισ RIS3 αποτελεύ η Εθνικό 
τρατηγικό για τισ Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ με τη διαμϐρφωςη ενϐσ Εθνικοϑ Οδικοϑ Φϊρτη 
Ερευνητικών Τποδομών απϐ τη ΓΓΕΣ.  Ο χϊρτησ αυτϐσ αναδεικνϑει τισ προτεραιϐτητεσ τησ 
χώρασ για μακροπρϐθεςμεσ επενδϑςεισ ςε μεγϊλησ κλύμακασ Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ. Οι 
υποδομϋσ αυτϋσ αφοροϑν τισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ τον εξοπλιςμϐ και περιλαμβϊνει το 
ανθρώπινο δυναμικϐ, την τεχνογνωςύα, την πληροφορύα, την δικτϑωςη και ϐλα τα 
απαιτοϑμενα ϊυλα ςτοιχεύα για την λειτουργύα και πλόρη αξιοπούηςό τουσ ωσ ολοκληρωμϋνεσ 
υποδομϋσ εθνικόσ εμβϋλειασ και ανοιχτόσ πρϐςβαςησ. Ο Οδικϐσ Φϊρτησ Ερευνητικών 
Τποδομών θα επικαιροποιεύται ανϊ τριετύα. 
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Πύνακασ 1 

τόριξη που χρηςιμοποιεύται για τουσ ςτϐχουσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 

Σαμεύο A. τόριξη που 
χρηςιμοποιόθηκε για τουσ 

ςτόχουσ τησ κλιματικόσ 
αλλαγόσ ςτο ΕΠΑ 

B. τόριξη που 
χρηςιμοποιόθηκε για τουσ 

ςτόχουσ τησ κλιματικόσ 
αλλαγόσ (1) 

Ποςοςτό τησ 
ςτόριξησ που 

χρηςιμοποιόθηκε 
ςε ςύγκριςη με 
αυτόσ ςτο ΕΠΑ 

(% B/A) 
ΕΚΣ (2) 0,00   
ΕΣΠΑ 1.613.117.898,00 473.978.310,72 29,38% 
Σ 463.822.060,00 148.776.193,48 32,08% 
ΕΣΘΑ 71.812.500,00 1.515.713,00 2,11% 
ΕΓΣΑΑ 3.317.086.603,00 390.441.778,00 11,77% 
Total 5.465.839.061,00 1.014.711.995,20 18,56% 

(1) ωρευτικϊ, ςε €, βαςιςμϋνα ςτισ επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ που δηλώθηκαν ςτην Επιτροπό 
την 31η Δεκεμβρύου του προηγοϑμενου ϋτουσ.  

(2)Περιλαμβϊνει επύςησ τουσ πϐρουσ τησ ΠΑΝ (τουσ ειδικοϑσ πϐρουσ τησ ΠΑΝ και την 
αντύςτοιχη ςτόριξη του ΕΚΣ) 
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3. Μϋτρα που λόφθηκαν για την τόρηςη των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων 
που διατυπώνονται ςτο ςύμφωνο εταιρικόσ ςχϋςησ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 
ςτοιχεύο γ) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Κατϊ περύπτωςη, γενικϋσ πληροφορύεσ και αποτύμηςη ςχετικϊ με το αν ϋτυχαν εφαρμογόσ, 
ςύμφωνα με το καθοριςμϋνο χρονοδιϊγραμμα, τα μϋτρα που λόφθηκαν για την τόρηςη των 
εφαρμοςτϋων εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων που διατυπώνονται ςτο ςύμφωνο εταιρικόσ 
ςχϋςησ και δεν εύχαν ικανοποιηθεύ κατϊ τον χρόνο ϋγκριςησ του ςυμφώνου εταιρικόσ ςχϋςησ. 

 

το ΕΠΑ 2014 – 2020 ενςωματώθηκαν ςυνολικϊ 37 αιρεςιμϐτητεσ, 7 γενικϋσ και 30 
θεματικϋσ που αφοροϑν τα Σαμεύα ΕΣΠΑ, Σ, ΕΚΣ και ΕΓΣΑΑ. τη ςυνϋχεια, οι 
αιρεςιμϐτητεσ ενςωματώθηκαν ςε 20 Προγρϊμματα του ΕΠΑ ςυμπεριλαμβανομϋνων του 
Προγρϊμματοσ για την Αγροτικό Ανϊπτυξη και του ΕΠ ΑλΘ. Ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των 
αιρεςιμοτότων που ενςωματώθηκε ςτα  Προγρϊμματα ανόλθε ςε 41, 7 γενικϋσ και 34 
ειδικϋσ. Επιπρϐςθετα, κατϊ την ϋγκριςη των Προγραμμϊτων ενςωματώθηκε ςτα 
προγραμματικϊ κεύμενα μια ςειρϊ αυτοδεςμεϑςεων που ςτην πλειοψηφύα τουσ ϋθεταν 
περιοριςμοϑσ ςτην ενεργοπούηςη των Θεματικών τϐχων και τη χρηματοδϐτηςη των 
ςχετικών πρϊξεων.   

Κατϊ την ϋγκριςη του ΕΠΑ, 13 αιρεςιμϐτητεσ εκπληρώνονταν πλόρωσ (35% των 
εφαρμοςτϋων αιρεςιμοτότων), 16 εκπληρώνονταν μερικώσ (43% των εφαρμοςτϋων 
αιρεςιμοτότων) και 8 δεν εκπληρώνονταν (22% των εφαρμοςτϋων αιρεςιμοτότων).  

Κατϊ την ϋγκριςη των 20 Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων που ενςωματώθηκαν οι εκ των 
προτϋρων αιρεςιμϐτητεσ, ςημειώθηκε ςημαντικό πρϐοδοσ και  η αξιολϐγηςη τισ 
εκπλόρωςησ μεταβλόθηκε ωσ εξόσ: 39% των εφαρμοςτϋων αιρεςιμοτότων εκπληρώνονται 
πλόρωσ  (16 απϐ τισ 41), 46% εκπληρώνονται μερικώσ (19 απϐ τισ 41) και 15% δεν 
εκπληρώνονται (6 απϐ τισ 41). Για τισ αιρεςιμϐτητεσ που δεν εκπληρώνονταν πλόρωσ, 
καθορύςτηκαν ειδικϊ ςχϋδια δρϊςησ με τισ απαιτοϑμενεσ ενϋργειεσ και το αντύςτοιχο 
χρονοδιϊγραμμα τα οπούα ενςωματώθηκαν ςτα Προγρϊμματα. 

Με βϊςη την αυτοαξιολϐγηςη των αρμϐδιων ελληνικών υπηρεςιών, το 90% των 
εφαρμοςτϋων αιρεςιμοτότων εύναι πλόρωσ εκπληρωμϋνεσ (37 απϐ τισ 41). 

Εκκρεμϐτητεσ υπϊρχουν ακϐμα ςε 4 αιρεςιμϐτητεσ οι οπούεσ εκπληρώνονται μερικώσ. Οι 
εκκρεμϐτητεσ που υπϊρχουν αφοροϑν την αιρεςιμϐτητα 6.1 «Σομϋασ υδατικών πϐρων» και 
τισ 3 απϐ τισ 4 αιρεςιμϐτητεσ του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Θϊλαςςασ και Αλιεύασ (ΕΣΘΑ). Οι 
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ  βρύςκονται ςε επαφό και διαβοϑλευςη με τισ υπηρεςύεσ τισ Ε.Ε. για 
την ολοκλόρωςη τησ αξιολϐγηςησ, τησ αντιμετώπιςησ των εκκρεμοτότων που υπϊρχουν 
καθώσ και για τισ επιπλϋον διευκρινύςεισ που ζητόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ γενικόσ 
αιρεςιμϐτητασ 4.   

Για την εκπλόρωςη  τησ αιρεςιμϐτητασ 1.1 καταρτύςτηκαν 14 ςτρατηγικϋσ RIS, 1 εθνικό 
και 13 περιφερειακϋσ. Η ςχετικό αυτοδϋςμευςη που ϋχει αρθεύ, αφοροϑςε την ϋκδοςη 
προςκλόςεων ςτο πλαύςιο του Θ1 και την προκόρυξη δρϊςεων που ςχετύζονται με την 
καινοτομύα απϐ το Θ3 και ενςωματώθηκε ςε 14 ΕΠ (13 ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ). Οι απαιτόςεισ 
τησ αιρεςιμϐτητασ 1.2 εκπληρώθηκαν με την κατϊρτιςη του «Ενδεικτικοϑ Πολυετοϑσ 
χεδύου Φρηματοδϐτηςησ των Εθνικών Τποδομών Ϊρευνασ και Καινοτομύασ». 
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Η αιρεςιμϐτητα 2.1 εκπληρώθηκε με την με τη δημιουργύα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Χηφιακόσ Πολιτικόσ και την υιοθϋτηςη τησ Εθνικόσ Χηφιακόσ τρατηγικόσ 2016-2021.  Η 
ςχετικό αυτοδϋςμευςη που ϋχει αρθεύ, ενςωματώθηκε ςε 15 ΕΠ (13 ΠΕΠ, ΕΠ ΑΝΕΚ και ΕΠ 
ΜΔΣ) και απαγϐρευε την ενεργοπούηςη των δρϊςεων ΣΠΕ και ηλεκτρονικόσ 
διακυβϋρνηςησ, τη δημοςύευςη προςκλόςεων υποβολόσ προτϊςεων καθώσ και την 
οποιαδόποτε επιλογό των εμπροςθοβαρών ϋργων ϋωσ ϐτου το ςχϋδιο δρϊςησ ςυμφωνηθεύ 
με τισ υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. Η αιρεςιμϐτητα 2.2  ικανοποιόθηκε με την κατϊρτιςη του Εθνικοϑ 
χεδύου Ευρυζωνικόσ Πρϐςβαςησ Επϐμενησ Γενιϊσ, 2014-2020.  

Η αιρεςιμϐτητα 4.1 αφορϊ τη θϋςπιςη μϋτρων για τη διαςφϊλιςη των ελϊχιςτων 
απαιτόςεων που αφοροϑν ςτην ενεργειακό απϐδοςη κτηρύων και καλϑφθηκε με τη 
δημοςύευςη τησ ΚΤΑ ϋγκριςησ του Κανονιςμοϑ Ενεργειακόσ Απϐδοςησ Κτιρύων. 

Η εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ 6.1 αφορϊ την ϋγκριςη τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ για 
ϐλεσ τισ χρόςεισ νεροϑ και την ϋγκριςη του 2ου κϑκλου των 14 χεδύων Διαχεύριςησ των 
Λεκανών Απορροόσ τησ χώρασ. το πλαύςιο του ΕΓΣΑΑ η αιρεςιμϐτητα περιλαμβϊνει μϐνο 
το κριτόριο που αφορϊ την τιμολογιακό πολιτικό ςτον τομϋα των υδϊτων (αιρεςιμϐτητα 
5.2). Η ςχετικό αυτοδϋςμευςη που καλϑφθηκε, ενςωματώθηκε ςε 3 ΠΕΠ και δεν επϋτρεπε 
τη χρηματοδϐτηςη ϋργων ςτο πλαύςιο τησ επενδυτικόσ προτεραιϐτητασ 6b μϋχρι να 
εγκριθεύ και να τεθεύ ςε εφαρμογό το χϋδιο Διαχεύριςησ Λεκϊνησ Απορροόσ (1οσ κϑκλοσ) 
των αντύςτοιχων υδατικών διαμεριςμϊτων. Για την ικανοπούηςη των απαιτόςεων τησ 
αιρεςιμϐτητασ 6.1,  δημοςιεϑτηκε η Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη (ΚΤΑ) 135275 (ΥΕΚ 
1751/Β/22-5-2017), με τύτλο «Ϊγκριςη γενικών κανϐνων κοςτολϐγηςησ και τιμολϐγηςησ 
υπηρεςιών ϑδατοσ. Μϋθοδοσ και διαδικαςύεσ για την ανϊκτηςη κϐςτουσ των υπηρεςιών 
ϑδατοσ ςτισ διϊφορεσ χρόςεισ του». Η ικανοπούηςη των απαιτόςεων των κριτηρύων τησ 
αιρεςιμϐτητασ ςε ςχϋςη με το 2ο κϑκλο των 14 χεδύων Διαχεύριςησ των Λεκανών 
Απορροόσ τησ χώρασ παραμϋνει ωσ εκκρεμϐτητα, καθώσ αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ μϋχρι 
31/12/2017. 

Η αιρεςιμϐτητα 6.2 ικανοποιόθηκε με την του ΕΔΑ, την αναθεώρηςη των 13 ΠΕΔΑ, την 
ϋγκριςη του Προγρϊμματοσ Πρϐληψησ Αποβλότων καθώσ και την υιοθϋτηςη των 
αναγκαύων μϋτρων για την επύτευξη του ςτϐχου τησ επαναχρηςιμοπούηςησ και 
ανακϑκλωςησ ϋωσ το 2020. χετικό αυτοδϋςμευςη ενςωματώθηκε ςε 12 ΕΠ (11 ΠΕΠ και 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ) με βϊςη την οπούα δεν μποροϑςαν να προκηρυχθοϑν ςχετικϋσ δρϊςεισ μϋχρι 
την υιοθϋτηςη του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Πρϐληψησ Παραγωγόσ Αποβλότων και του 
Εθνικοϑ χεδύου Διαχεύριςησ Αποβλότων. Εξαύρεςη απϐ τον κανϐνα αυτϐ 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των εμπροςθοβαρών ϋργων μποροϑςε να γύνει αποδεκτό μϐνο 
μετϊ απϐ γραπτό ϋγκριςη των Τπηρεςιών τησ Ε.Ε. 

Η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων 7.1, 7.2 και 7.3 ικανοποιόθηκε με την υιοθϋτηςη του 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου Επενδϑςεων Μεταφορών (ΠΕΜ) που καθορύζει τη ςτρατηγικό 
ανϊπτυξησ των Μεταφορών τησ Φώρασ για την Περύοδο 2014 - 2025 και καλϑπτει ϐλα τα 
μϋςα μεταφορών δηλ. οδικών, ςιδηροδρομικών, θαλϊςςιων, εναϋριων και εμπορευματικών 
μεταφορών και ϐλεσ τισ Περιφϋρειεσ τησ Φώρασ. 

Οι αιρεςιμϐτητεσ 8.1 και 8.3 ικανοποιόθηκαν με την ολοκλόρωςη ενεργειών ςτο πλαύςιο 
τησ αναδιοργϊνωςησ του ΟΑΕΔ και την εκπϐνηςη απϐ το Τπουργεύο Εργαςύασ του 
ςτρατηγικοϑ πλαιςύου για τον αναςχεδιαςμϐ των Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχϐληςησ. 
χετικϋσ αυτοδεςμεϑςεισ που ικανοποιόθηκαν, ενςωματώθηκαν ςε 15 ΕΠ (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, 
13 ΠΕΠ και ΕΠΑΝΕΚ ) αφοροϑςαν την ολοκλόρωςη και την πλόρη εφαρμογό του 
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υςτόματοσ Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ ςε εθνικϐ επύπεδο. Η 
αιρεςιμϐτητα 8.5 ικανοποιόθηκε με την ολοκλόρωςη του «Σχεδύου Δρϊςησ με μϋτρα 
προετοιμαςύασ και διαχεύριςησ τησ αλλαγόσ και τησ αναδιϊρθρωςησ». 

Η αιρεςιμϐτητα 9.1 και η ςχετικό αυτοδϋςμευςη που ενςωματώθηκε ςτα 13 ΠΕΠ 
εκπληρώθηκε με την ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ τρατηγικοϑ Πλαιςύου για την Κοινωνικό 
Ϊνταξη και την ϋγκριςη των 13 Περιφερειακών τρατηγικών για την Καταπολϋμηςη τησ 
Υτώχειασ και την Κοινωνικό Ϊνταξη. Η αιρεςιμϐτητα 9.2 εκπληρώθηκε με την ολοκλόρωςη 
του «Μηχανιςμοϑ Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ για την 
Κοινωνικό Ϊνταξη των Ρομϊ». Η αιρεςιμϐτητα 9.3 και οι απαιτόςεισ τησ ικανοποιόθηκαν, 
μεταξϑ ϊλλων, με την ολοκλόρωςη των εργαςιών των Ομϊδων τησ Πρωτοβουλύασ “Health 
in Action” και του Μηχανιςμοϑ Τποςτόριξησ των Μεταρρυθμύςεων Τγεύασ, τη ςϑςταςη τησ 
Διεϑθυνςησ τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ καθώσ και την ανϊπτυξη ςυςτόματοσ 
παρακολοϑθηςησ των  μεταρρυθμύςεων. 

Η αιρεςιμϐτητα 10.1 και οι απαιτόςεισ τησ ικανοποιόθηκαν με την ολοκλόρωςη του 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου πολιτικόσ για την Πρϐωρη Εγκατϊλειψη του χολεύου (ΠΕ). Η 
αιρεςιμϐτητα 10.2 εκπληρώθηκε με την εκπϐνηςη του τρατηγικοϑ χεδύου για την 
Ανώτατη Εκπαύδευςη. Η αιρεςιμϐτητα 10.4 και οι απαιτόςεισ των 
ςχετικών  αυτοδεςμεϑςεων  που ενςωματώθηκαν ςε 13 ΕΠ (11 ΠΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ και 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), ικανοποιόθηκαν με την ολοκλόρωςη τησ τρατηγικόσ για την 
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (υποκεφϊλαιο τησ οπούασ εύναι η ςτρατηγικό 
για τη μαθητεύα). Οι αυτοδεςμεϑςεισ αφοροϑςαν την ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ Πλαιςύου 
για την Μαθητεύα και την ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ Πλαιςύου για την ΕΕΚ. 

Η αιρεςιμϐτητα 11 εκπληρώθηκε με την εκπϐνηςη του χεδύου Δρϊςησ για την Ποιϐτητα 
και τη ςτοχοθεςύα, την καθιϋρωςη τησ υποχρεωτικϐτητασ – Ν.4369/ 2016- τησ εφαρμογόσ 
τησ ςτοχοθεςύασ ςτη Δημϐςια Διούκηςη (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ΟΣΑ) και την 
ειςαγωγό του κοινοϑ πλαιςύου αξιολϐγηςησ ςε επιλεγμϋνεσ απϐ τα Τπουργεύα υπηρεςύεσ. 

Οι θεματικϋσ αιρεςιμϐτητεσ 5.2 και 6.3 του ΕΓΣΑΑ εφαρμϐζονται μϐνο ςτο ΠΑΑ και 
εκπληρώθηκαν με την ϋκδοςη 2 ΚΤΑ: τησ ΚΤΑ 262385/2010 ςχετικϊ με τα πρϐτυπα καλόσ 
γεωργικόσ και περιβαλλοντικόσ κατϊςταςησ των εκτϊςεων και τησ ΚΤΑ Πολλαπλόσ 
υμμϐρφωςησ με ιςχϑ 2015-2020 που ςυμπεριλαμβϊνει και τη χρόςη λιπαςμϊτων. 

Οι 4 θεματικϋσ αιρεςιμϐτητεσ του ΕΣΘΑ που δεν όταν ενςωματωμϋνεσ ςτο εγκεκριμϋνο 
ΕΠΑ, εφαρμϐζονται μϐνο ςτο ΕΠ ΑλΘ και ςϑμφωνα με την αυτοαξιολϐγηςη των 
ελληνικών αρχών οι 3 απϐ τισ 4 εξακολουθοϑν να εύναι μερικώσ εκπληρωμϋνεσ: 
Αιρεςιμϐτητα 1:Τποβολό εκθϋςεων ςχετικών με την αλιευτικό ικανϐτητα, Αιρεςιμϐτητα 3: 
Διοικητικό ικανϐτητα – ςυλλογό δεδομϋνων και Αιρεςιμϐτητα 4: Διοικητικό ικανϐτητα – 
ϋλεγχοσ. 

Η γενικό αιρεςιμϐτητα 4  εκπληρώνεται ςϑμφωνα με την αυτοξιολϐγηςη των ελληνικών 
υπηρεςιών η οπούα βαςύζεται ςτην ϑπαρξη του νϋου νομοθετικοϑ πλαιςύου για τισ δημϐςιεσ 
ςυμβϊςεισ, την ϋκδοςη των απαραύτητων κατευθυντόριων οδηγιών και προτϑπων τευχών, 
τη λειτουργύα τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών καθώσ και την 
ενεργοπούηςη τησ πλατφϐρμασ του ΕΗΔΗ για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων και 
μελετών. 

Η γενικό αιρεςιμϐτητα 7 εκπληρώθηκε με την υιοθϋτηςη του εγγρϊφου με τύτλο «Ενιαύο 
ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών για τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014-2020».
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Μη εκπληρωμϋνεσ γενικϋσ εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ ςτο ΕΣΠΑ  

Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότητα 

Κριτόρια που δεν πληρούνταν Σα κριτόρια εκπληρώθηκαν 
(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνύα για την 

πλόρη εφαρμογό των 
υπόλοιπων μϋτρων, κατϊ 

περύπτωςη 

G 3 2 Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του προςωπικοϑ των αρχών που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη 
και τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ τομεύσ τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ και πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ 
και των κρατών μελών για ϊτομα με αναπηρύα, περιλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμϐτητασ και 
τησ πρακτικόσ εφαρμογόσ τησ ϑμβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών ςχετικϊ με τα δικαιώματα 
των ατϐμων με αναπηρύα ϐπωσ αποτυπώνεται ςτην ενωςιακό και εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα 
με την περύπτωςη. 

Yes  

G 4 1 Ρυθμύςεισ για την αποτελεςματικό εφαρμογό των κανϐνων τησ Ϊνωςησ περύ δημϐςιων 
ςυμβϊςεων μϋςω κατϊλληλων μηχανιςμών. 

Yes  

G 4 2 Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ ςυμβϊςεων. Yes  

G 4 4 Ρυθμύςεισ ςχετικϊ με την εξαςφϊλιςη τησ διοικητικόσ ικανϐτητασ για την υλοπούηςη και 
εφαρμογό των κανϐνων τησ Ϊνωςησ περύ δημϐςιων ςυμβϊςεων. 

Yes  

G 7 1 Εφαρμϐζονται ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: τον προςδιοριςμϐ των πϐρων και των 
μηχανιςμών που διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό επικϑρωςη. 

Yes  

G 7 2 Εφαρμϐζονται ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη ςυλλογό και ϊθροιςη των ςτατιςτικών δεδομϋνων οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και τη δημϐςια 
διϊθεςη των ςυγκεντρωτικών δεδομϋνων. 

Yes  

G 7 3 Αποτελεςματικϐ ςϑςτημα δεικτών αποτελεςμϊτων που περιλαμβϊνει: την επιλογό δεικτών 
αποτελεςμϊτων για κϊθε πρϐγραμμα, παρϋχοντασ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον τρϐπο 
επιλογόσ των δρϊςεων πολιτικόσ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το πρϐγραμμα. 

Yes  

G 7 4 Αποτελεςματικϐ ςϑςτημα δεικτών αποτελεςμϊτων που περιλαμβϊνει: τη θϋςπιςη ςτϐχων για 
αυτοϑσ τουσ δεύκτεσ. 

Yes  

G 7 5 Αποτελεςματικϐ ςϑςτημα δεικτών αποτελεςμϊτων που περιλαμβϊνει: την τόρηςη των 
ακϐλουθων προϒποθϋςεων για κϊθε δεύκτη: ςταθερϐτητα και ςτατιςτικό επικϑρωςη, 
ςαφόνεια τησ κανονιςτικόσ ερμηνεύασ, ανταπϐκριςη ςτην πολιτικό, ϋγκαιρη ςυλλογό 
δεδομϋνων. 

Yes  
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G 7 6 Τφύςτανται διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν ϐτι ϐλεσ οι πρϊξεισ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το 
πρϐγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα αποτελεςματικϐ ςϑςτημα δεικτών. 

Yes  
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Μη εκπληρωμϋνεσ γενικϋσ εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ ςτο ΕΣΠΑ  

Μϋτρα που αναλόφθηκαν για την εκπλόρωςη των εφαρμοςτϋων γενικών εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων . Ο πύνακασ μϋτρων που 
αναλόφθηκαν για την εκπλόρωςη των γενικών εκ τω προτϋρων αιρεςιμοτότων εύναι προςυμπληρωμϋνοσ με δεδομϋνα από το ΕΣΠΑ 
εφόςον αυτϊ παρουςιϊζονται ςε διαρθρωμϋνη δομό ςτο ΕΣΠΑ.  

Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότη
τα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

G 3 2 Κατϊρτιςη ςχεδύου δρϊςησ 
εκπαιδευτικόσ παρϋμβαςησ και 
ςχετικϊ μεθοδολογικϊ εργαλεύα 
και πιλοτικό εφαρμογό κατϊ την 
περύοδο ςχεδιαςμοϑ με την 
υλοπούηςη Ημερύδασ ενημϋρωςησ 
- ευαιςθητοπούηςησ για ςτελϋχη 
των ΕΤ ςτα μϋςα Ιουνύου 2014 

15-Oct-2014 ΜΟΔ  Α.Ε. με τη 
ςυνεργαςύα τησ Εθνικόσ 
υνομοςπονδύασ Ατϐμων 
Με Αναπηρύα καθώσ και 
τησ Διεϑθυνςησ Διεθνών 
χϋςεων τησ Γενικόσ 
Διεϑθυνςησ Διοικητικόσ 
Τποςτόριξησ του 
Τπουργεύου Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ 

Yes Κϑρωςη του Πρωτοκϐλλου με το 
Νϐμο 4074/2012 «Κϑρωςη τησ 
ϑμβαςησ για τα δικαιώματα των 
ατϐμων με αναπηρύεσ και του 
Προαιρετικοϑ Πρωτοκϐλλου ςτη 
ϑμβαςη για τα δικαιώματα των 
ατϐμων με αναπηρύεσ» 

G 3 2 Διερεϑνηςη και καταγραφό των 
εκπαιδευτικών αναγκών των 
ςτελεχών ςτα θϋματα   
προςβαςιμϐτητασ, ύςων 
ευκαιριών και ιςϐτιμησ  
μεταχεύριςησ 

15-Jun-2014 ΜΟΔ  Α.Ε. με τη 
ςυνεργαςύα τησ Εθνικόσ 
υνομοςπονδύασ Ατϐμων 
Με Αναπηρύα καθώσ και 
τησ Διεϑθυνςησ Διεθνών 
χϋςεων τησ Γενικόσ 
Διεϑθυνςησ Διοικητικόσ 
Τποςτόριξησ του 
Τπουργεύου Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 

Yes Κϑρωςη του Πρωτοκϐλλου με το 
Νϐμο 4074/2012 «Κϑρωςη τησ 
ϑμβαςησ για τα δικαιώματα των 
ατϐμων με αναπηρύεσ και του 
Προαιρετικοϑ Πρωτοκϐλλου ςτη 
ϑμβαςη για τα δικαιώματα των 
ατϐμων με αναπηρύεσ» 

G 4 1 2. Eφαρμογό του ςχεδύου δρϊςησ 
για το e-procurement, για τισ 
ςυμβϊςεισ κρατικών προμηθειών 
και δημοςύων υπηρεςιών 

31-Oct-2015 Γενικό Γραμματεύα 
Εμπορύου 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό με 
ΑΠ 87057 / EYΑ 1845/ 
04.08.2017 ςτην SFC.  
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότη
τα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ε ςυνϋχεια τησ αποςτολόσ των 
ετόςιων εκθϋςεων των Ε.Π. οι 
υπηρεςύεσ τησ ΕΕ ζότηςαν 
διευκρινύςεισ ϐςον αφορϊ την 
υλοπούηςη των μϋτρων για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ, 
ςτισ οπούεσ απϊντηςαν οι  
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ την 
01.08.2017. 
 

G 4 1 3. Εφαρμογό του ςχεδύου δρϊςησ 
για το e-procurement, για τισ 
ςυμβϊςεισ δημοςύων ϋργων 

31-Dec-2015 Γενικό Γραμματεύα 
Εμπορύου 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό με 
ΑΠ 87057 / EYΑ 1845/ 
04.08.2017 ςτην SFC.  
ε ςυνϋχεια τησ αποςτολόσ των 
ετόςιων εκθϋςεων των Ε.Π. οι 
υπηρεςύεσ τησ ΕΕ ζότηςαν 
διευκρινύςεισ ϐςον αφορϊ την 
υλοπούηςη των μϋτρων για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ, 
ςτισ οπούεσ απϊντηςαν οι  
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ την 
01.08.2017. 
 

G 4 1 1.Τποβολό του Νομοςχεδύου 
κωδικοπούηςησ των δημοςύων 
ςυμβϊςεων 

31-May-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό με 
ΑΠ 87057 / EYΑ 1845/ 
04.08.2017 ςτην SFC.  
ε ςυνϋχεια τησ αποςτολόσ των 
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότη
τα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ετόςιων εκθϋςεων των Ε.Π. οι 
υπηρεςύεσ τησ ΕΕ ζότηςαν 
διευκρινύςεισ ϐςον αφορϊ την 
υλοπούηςη των μϋτρων για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ, 
ςτισ οπούεσ απϊντηςαν οι  
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ την 
01.08.2017. 
 

G 4 2 N/A   Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό με  
ΑΠ 87057 / EYΑ 1845/ 
04.08.2017 ςτην SFC.  
ε ςυνϋχεια τησ αποςτολόσ των 
ετόςιων εκθϋςεων των Ε.Π. οι 
υπηρεςύεσ τησ ΕΕ ζότηςαν 
διευκρινύςεισ ϐςον αφορϊ την 
υλοπούηςη των μϋτρων για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ, 
ςτισ οπούεσ απϊντηςαν οι  
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ την 
01.08.2017. 
 

G 4 4 N/A   Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό με  
ΑΠ 87057 / EYΑ 1845/ 
04.08.2017 ςτην SFC.  
ε ςυνϋχεια τησ αποςτολόσ των 
ετόςιων εκθϋςεων των Ε.Π. οι 
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προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

υπηρεςύεσ τησ ΕΕ ζότηςαν 
διευκρινύςεισ ϐςον αφορϊ την 
υλοπούηςη των μϋτρων για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ, 
ςτισ οπούεσ απϊντηςαν οι  
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ την 
01.08.2017. 
 

G 7 1 Προςαρμογό του ΟΠ-
ΕΡΓΟΡΑΜΑ και των λοιπών 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων 
(π.χ. Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ 
Κρατικών Ενιςχϑςεων, 
Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακοϑ 
υςτόματοσ Αγροτικόσ 
Ανϊπτυξησ και Αλιεύασ Ο.Π..Α.Α.) 
ςτισ απαιτόςεισ ηλεκτρονικόσ 
αποθόκευςησ δεδομϋνων δεικτών 
και αποςτολόσ ςτην ΕΕ (αρ. 
125.d&e Καν. ΕΚ 1303/2013) 

30-Apr-2016 ΕΤ ΟΠ Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 
 

G 7 1 Ανϊπτυξη μηχανιςμοϑ 
ςτατιςτικόσ επικϑρωςησ και 
μϐνιμησ ςυνεργαςύασ τησ Εθνικόσ 
Αρχόσ υντονιςμοϑ με την 
ΕΛΣΑΣ για την παροχό 
τεχνογνωςύασ/ςυμβουλευτικό, 
μεθοδολογικό υποςτόριξη ςτο 
ςχεδιαςμϐ δειγματοληπτικών 
ερευνών ποςοτικοπούηςησ 
δεικτών, και  ενδεχϐμενη 
διενϋργεια ερευνών για την ΕΑ. 

31-Oct-2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ/ΕΤΑΑΑ
Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ςε 
ςυνεργαςύα με την 
ΕΛΣΑΣ, την ΕΤΕΚΣ και 
τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ 
των Προγραμμϊτων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 1 Ανϊπτυξη ρυθμύςεων για το 
πλαύςιο προςταςύασ προςωπικών 
δεδομϋνων ςτην παρακολοϑθηςη 
του ΕΠΑ και των δεικτών ΕΚΣ 

30-Jun-2015 ΤΠ. ΕΡΓΑΙΑ/ ΕΤΕΚΣ 
Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΦΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότη
τα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 
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Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
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ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

(Οδηγύα 95/46/EC). ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 

30/06/2017 

G 7 1 χεδιαςμϐσ του ςυςτόματοσ 
ςυλλογόσ (collection), 
αποθόκευςησ (storage), 
αναφορϊσ (reporting) και 
μετϊδοςησ (transmission) 
ςτοιχεύων μεμωνομϋνων 
ςυμμετοχών  (individual 
participant data) ςτο Ευρωπαώκϐ 
Κοινωνικϐ Σαμεύο 
(ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 
Καν. ΕΚ 1303/2013 αρ. 125.2.d.e 
και του ςχεδύου οδηγοϑ 
‘’Programming period 2014-
2020.Monitoring and Evaluation 
of European Cohesion Policy. 
European Social Fund. Guidance 
Document Annex D-Practical 
Guidance on Data Collection and 
validation, March 2014.’’) 
 

30-Jun-2015 ΕΤΕΚΣ ςε ςυνεργαςύα με  
ΕΤΑΑΠ, ΕΤ ΟΠ και 
ΕΤΘΤ 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 1 Ενςωμϊτωςη των ρυθμύςεων του 
υςτόματοσ Παρακολοϑθηςησ 
ςτο ϑςτημα Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου καθώσ και ςτο νϋο νϐμο 
ΕΠΑ 

31-Oct-2015 ΕΤΘΤ με τη ςυνεργαςύα 
τησ ΕΤΑΑΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 1 Διαμϐρφωςη μηχανιςμοϑ ( π.χ. 
ομϊδα εργαςύασ) με αρμοδιϐτητα 
την ανϊπτυξη και ςυνεχό 
επικαιροπούηςη του Ενιαύου 
υςτόματοσ Δεικτών, την 
ανταπϐκριςη ςτισ απαιτόςεισ τησ 
εκ των προτϋρων γενικόσ 
αιρεςιμϐτητασ 7 και την 

31-May-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ/ 
ΕΤΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΓΓΕΑ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 
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(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

εφαρμογό του ςχεδύου δρϊςησ. 
τον ανωτϋρω μηχανιςμϐ θα 
ςυμμετϋχουν  ςτελϋχη τησ 
ΕΤΕΚΣ, του Τπουργεύου 
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, τησ ΕΤ 
ΟΠ, τησ ΕΤΘΤ, τησ ΕΤ, τησ 
ΕΛΣΑΣ με ςυντονιςτό την 
ΕΤΑΑΠ/Μονϊδα Β΄. 
 

G 7 1 Διαμϐρφωςη 2ησ Εγκυκλύου προσ 
τισ ΕΤΔ/Ομϊδεσ ςχεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ με κατευθϑνςεισ 
για την ανϊπτυξη του ενιαύου 
ςυςτόματοσ δεικτών ΕΠΑ 
Η εγκϑκλιοσ θα εςτιϊζει ςτουσ 
programme specific indicators 
ςτουσ result indicators και ςτουσ 
δεικτεσ πλαιςύου επύδοςησ. 
 

30-Jun-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ/ 
ΕΤΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  & ΕΤΕΚΣ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 1 Διαμϐρφωςη 1ησ Εγκυκλύου προσ 
τισ ΕΤΔ/Ομϊδεσ ςχεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ των ΕΠ τησ 
περιϐδου 2014-2020 με  αρχικϋσ 
κατευθϑνςεισ για την ανϊπτυξη 
του ενιαύου ςυςτόματοσ δεικτών 
ΕΠΑ 
Η εγκϑκλιοσ θα εςτιϊζει ςτουσ 
common indicators και ςτην 
ανϊπτυξη intervention logic. 
 

31-May-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ/ 
ΕΤΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  & ΕΤΕΚΣ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 1 Κατϊρτιςη εγγρϊφου με τύτλο 
‘’Ενιαύο ϑςτημα Δεικτών ΕΠΑ 
2014-2020’’, ϋγκριςη με Απϐφαςη 
του ΓΓΕΑ του Τπ. Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ και 

30-Apr-2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΦΗ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ/ 
ΕΤΑΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΕΤΕΚΣ, 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 
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κοινοπούηςη ςτην Ευρωπαώκό 
Επιτροπό. 

Τπουργεύο Αγροτικόσ 
Ανϊπτυξησ, ΕΤ ΟΠ, ΕΤΘΤ  
 
 
 

G 7 2 Αναβϊθμιςη του διαδικτυακοϑ 
τϐπου www.anaptyxi.gov.gr/ 
 

30-Apr-2016 ΕΤ ΟΠ – ΜΟΔ ΑΕ Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 2 Ενςωμϊτωςη ςτο ϑςτημα 
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου τησ 
περιϐδου 2014-2020 καθώσ και 
ςτο νϋο νϐμο ΕΠΑ, διαδικαςιών, 
αρμοδιοτότων, προτϑπων και 
υποχρεώςεων των ΕΤΔ 
αναφορικϊ με τη δημοςύευςη και 
δημϐςια διϊθεςη ςωρευτικών 
δεδομϋνων δεικτών του ΕΠΑ 
2014-2020. 

30-Apr-2016 ΕΤΘΤ, ςε ςυνεργαςύα με 
την ΕΤΑΑΠ/Μονϊδα Β’ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 2 Ρυθμύςεισ για τη δημοςιοπούηςη 
των Ετόςιων Εκθϋςεων προϐδου 
των ΕΠ (αρ. 50 Καν. ΕΚ 
1303/2013) ςτισ ιςτοςελύδεσ των 
ΕΤΔ και του ΕΠΑ (ςχετικό 
αναφορϊ ςτη 2η Εγκϑκλιο 
ςχετικϊ με το ςϑςτημα των 
δεικτών) 

30-Jun-2014 ΕΤΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 3 Ανϊλυςη του κατϊ πϐςον η 
επιλογό των δεικτών 
αποτελϋςματοσ αντανακλϊ την 
επιλογό των δρϊςεων πολιτικόσ 
που χρηματοδοτοϑνται απϐ το 
Πρϐγραμμα (ςτο πλαύςιο τησ εκ 
των προτϋρων αξιολϐγηςησ του) 

20-Jul-2014 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ & 
Ομϊδεσ χεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ των ΕΠ 
(βϊςει των εκθϋςεων των 
εκ των προτϋρων 
αξιολϐγηςησ) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 
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G 7 4 Επιλογό δεικτών αποτελϋςματοσ 
με τιμϋσ βϊςησ και ςτϐχου (ϐπου 
απαιτεύται) για κϊθε ΕΠ και 
ειςαγωγό ςτην SFC2014 (OP 
template) 
 

20-Jul-2014 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ & 
Ομϊδεσ χεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ των ΕΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 4 Ενϋργειεσ ςταδιακόσ κϊλυψησ 
των ελλεύψεων ςε τιμϋσ βϊςησ , 
ςτϐχου και μεθϐδων μϋτρηςησ 
δεικτών αποτελϋςματοσ : 
Για δεύκτεσ αποτελϋςματοσ 
οριζϐντιου χαρακτόρα, η δρϊςη 
θα ςυντονιςθεύ απϐ την ΕΤΑΑΠ 
ό και την ΕΤΕΚΣ. ε λοιπϋσ 
περιπτώςεισ ςυμπλόρωςησ 
μεμονωμϋνων δεικτών 
αποτελϋςματοσ, η δρϊςη 
καλϑπτεται με ευθϑνη τησ 
Διαχειριςτικόσ Αρχόσ  
 

30-Apr-2016 ΕΤΑΑΠ/Μονϊδα Β΄- 
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ - 
Ομϊδεσ χεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ των ΕΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 5 Ολοκλόρωςη των εκθϋςεων τησ 
εκ των προτϋρων αξιολϐγηςησ 
των Προγραμμϊτων (ανϊλυςη 
που αφορϊ ςτην αξιολϐγηςη 
κριτηρύων ποιϐτητασ δεικτών). 

20-Jul-2014 Ομϊδεσ χεδιαςμοϑ 
Προγρϊμματοσ των ΕΠ 
και Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 

G 7 6 Περιγραφό μεθϐδου ανϊπτυξησ 
υποςυςτόματοσ δεικτών πρϊξεων 
(project-specific indicators), 
ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 
αρ. αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 
1303/2013 και περιγραφό του 
τρϐπου με τον οπούο οι 
απαραύτητεσ πληροφορύεσ για την 
αξιολϐγηςη τησ ςυνειςφορϊσ των 
πρϊξεων ςτουσ Ειδικοϑσ τϐχουσ 

30-Apr-2016 ΕΤΑΑΠ και ΕΤΕΚΣ με 
τη ςυνεργαςύα τησ ΕΤ 
ΟΠ και των 
Διαχειριςτικών Αρχών 
των Προγραμμϊτων 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares(2017)3284099 - 
30/06/2017 
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θα ςυλλϋγονται και θα εύναι 
διαθϋςιμεσ ηλεκτρονικϊ. 
Αναβϊθμιςη διαδικαςύασ 
πρϐταςησ ειςαγωγόσ δεικτών 
μϋςω του Helpdesk EYΟΠ. 
Αφορϊ ςτην μϋθοδο 
προςδιοριςμοϑ δεικτών οι οπούοι 
θα ποςοτικοποιοϑνται με 
ςτοιχεύα Δικαιοϑχων (Σεχνικϊ 
δελτύα πρϊξησ, Δελτύα 
παρακολοϑθηςησ πρϊξησ)  μϋςω 
του Ολοκληρωμϋνου 
Πληροφοριακοϑ υςτόματοσ 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ ςε επύπεδο πρϊξησ 
και τη ςϑνδεςό τουσ με τουσ 
Ειδικοϑσ τϐχουσ κϊθε ΕΠ. 
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Μη εκπληρωμϋνεσ Θεματικϋσ εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ ςτο ΕΣΠΑ  

 

Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότητα 

Κριτόρια που δεν πληρούνταν Σα κριτόρια εκπληρώθηκαν 
(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη ημερομηνύα 
για την πλόρη εφαρμογό 
των υπόλοιπων μϋτρων, 

κατϊ περύπτωςη 
T 01.1 1 A national or regional smart specialisation strategy is in place that: Yes  

T 01.1 3 outlines measures to stimulate private RTD investment; Yes  

T 01.1 4 contains a monitoring mechanism. Yes  

T 01.2 1 An indicative multi-annual plan for budgeting and prioritisation of investments linked to Union 
priorities, and, where appropriate, the European Strategy Forum on Research Infrastructures 
(ESFRI) has been adopted. 

Yes  

T 02.1 1 A strategic policy framework for digital growth, for instance, within the national or regional 
smart specialisation strategy is in place that contains: 

Yes  

T 02.2 1 A national or regional NGN Plan is in place that contains: Yes  

T 02.2 2 a plan of infrastructure investments based on an economic analysis taking account of existing 
private and public infrastructures and planned investments; 

Yes  

T 02.2 3 sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, 
quality and future-proof infrastructure and services; 

Yes  

T 04.1 1 The actions are: measures to ensure minimum requirements are in place related to the energy 
performance of buildings consistent with Article 3, Article 4 and Article 5 of Directive 
2010/31/EU of the European Parliament and of the Council; 

Yes  

T 04.1 3 The actions are: measures to ensure strategic planning on energy efficiency, consistent with 
Article 3 of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council; 

Yes  

T 05.2 1 GAEC standards are defined in national law and specified in the programmes; Yes  

T 06.1 1 In sectors supported by the ERDF, the Cohesion Fund and the EAFRD, a Member State has 
ensured a contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services 
by sector consistent with the first indent of Article 9(1) of Directive 2000/60/EC having regard, 
where appropriate, to the social, environmental and economic effects of the recovery as well as 

Yes  
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότητα 

Κριτόρια που δεν πληρούνταν Σα κριτόρια εκπληρώθηκαν 
(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη ημερομηνύα 
για την πλόρη εφαρμογό 
των υπόλοιπων μϋτρων, 

κατϊ περύπτωςη 
the geographic and climatic conditions of the region or regions affected. 

T 06.1 2 The adoption of a river basin management plan for the river basin district consistent with Article 
13 of Directive 2000/60/EC. 

No 31/12/2017 

T 06.2 2 The existence of one or more waste management plans as required under Article 28 of Directive 
2008/98/EC; 

Yes  

T 06.2 3 The existence of waste prevention programmes, as required under Article 29 of Directive 
2008/98/EC; 

Yes  

T 06.2 4 Necessary measures to achieve the targets on preparation for re-use and recycling by 2020 
consistent with Article 11(2) of Directive 2008/98/EC have been adopted. 

Yes  

T 06.3 1 minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Chapter I of 
Title III of Regulation (EU) 1305/2013 are specified in the programmes; 

Yes  

T 07.1 1 The existence of a comprehensive transport plan or plans or framework or frameworks for 
transport investment which complies with legal requirements for strategic environmental 
assessment and sets out: 

Yes  

T 07.1 2 the contribution to the single European Transport Area consistent with Article 10 of Regulation 
(EU) No …/2013 of the European Parliament and of the Council, including priorities for 
investments in: 

Yes  

T 07.1 3 the core TEN-T network and the comprehensive network where investment from the ERDF and 
the Cohesion Fund is envisaged; and 

Yes  

T 07.1 4 secondary connectivity; Yes  

T 07.1 5 a realistic and mature pipeline for projects for which support from the ERDF and the Cohesion 
Fund is envisaged; 

Yes  

T 07.1 6 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project 
pipeline. 

Yes  

T 07.2 1 The existence of a section on railway development within the transport plan or plans or 
framework or frameworks as set out above which complies with legal requirements for strategic 
environmental assessment (SEA) and sets out a realistic and mature project pipeline (including a 
timetable and budgetary framework); 

Yes  
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότητα 

Κριτόρια που δεν πληρούνταν Σα κριτόρια εκπληρώθηκαν 
(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη ημερομηνύα 
για την πλόρη εφαρμογό 
των υπόλοιπων μϋτρων, 

κατϊ περύπτωςη 
T 07.2 2 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project 

pipeline. 
Yes  

T 07.3 1 The existence of a section on inland-waterways and maritime transport, ports, multimodal links 
and airport infrastructure within the transport plan or plans or framework or frameworks 
which: 

Yes  

T 07.3 2 complies with legal requirements for strategic environmental assessment; Yes  

T 07.3 3 sets out a realistic and mature project pipeline (including a timetable and budgetary 
framework); 

Yes  

T 07.3 4 Measures to ensure the capacity of intermediary bodies and beneficiaries to deliver the project 
pipeline. 

Yes  

T 08.1 1 Employment services have the capacity to, and do, deliver: personalised services and active and 
preventive labour market measures at an early stage, which are open to all jobseekers while 
focusing on people at highest risk of social exclusion, including people from marginalised 
communities; 

Yes  

T 08.1 2 Employment services have the capacity to, and do, deliver: comprehensive and transparent 
information on new job vacancies and employment opportunities taking into account the 
changing needs of the labour market. 

Yes  

T 08.3 1 Actions to reform employment services, aiming at providing them with the capacity to deliver: 
personalised services and active and preventive labour market measures at an early stage, which 
are open to all jobseekers while focusing on people at highest risk of social exclusion, including 
people from marginalised communities; 

Yes  

T 08.3 2 Actions to reform employment services, aiming at providing them with the capacity to deliver: 
comprehensive and transparent information on new job vacancies and employment 
opportunities taking into account the changing needs of the labour market. 

Yes  

T 08.5 2 Instruments are in place to support social partners and public authorities to develop and 
monitor proactive approaches towards change and restructuring which include measures: to 
promote the preparation and management of the restructuring process. 

Yes  

T 09.1 1 A national strategic policy framework for poverty reduction, aiming at active inclusion, is in 
place that: 

Yes  

T 09.1 5 depending on the identified needs, includes measures for the shift from institutional to 
community based care; 

Yes  
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Εκ των 
προτϋρων 

αιρεςιμότητα 

Κριτόρια που δεν πληρούνταν Σα κριτόρια εκπληρώθηκαν 
(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη ημερομηνύα 
για την πλόρη εφαρμογό 
των υπόλοιπων μϋτρων, 

κατϊ περύπτωςη 
T 09.1 6 Upon request and where justified, relevant stakeholders will be provided with support for 

submitting project applications and for implementing and managing the selected projects. 
Yes  

T 09.2 4 includes strong monitoring methods to evaluate the impact of Roma integration actions and a 
review mechanism for the adaptation of the strategy; 

Yes  

T 09.3 3 measures to stimulate efficiency in the health sector, through deployment of service delivery 
models and infrastructure; 

Yes  

T 09.3 4 a monitoring and review system. Yes  

T 10.1 3 A strategic policy framework on ESL is in place that: Yes  

T 10.1 4 is based on evidence; Yes  

T 10.1 5 covers relevant educational sectors including early childhood development, targets in particular 
vulnerable groups that are most at risk of ESL including people from marginalised communities, 
and addresses prevention, intervention and compensation measures; 

Yes  

T 10.1 6 involves all policy sectors and stakeholders that are relevant to addressing ESL. Yes  

T 10.2 1 A national or regional strategic policy framework for tertiary education is in place with the 
following elements: 

Yes  

T 10.4 1 A national or regional strategic policy framework is in place for increasing the quality and 
efficiency of VET systems within the limits of Article 165 TFEU which includes measures for the 
following: 

Yes  

T 11.1 3 the development of quality management systems; Yes  
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Μη εκπληρωμϋνεσ θεματικϋσ εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ ςτο ΕΣΠΑ  

Μϋτρα που αναλόφθηκαν για την εκπλόρωςη των εφαρμοςτϋων θεματικών εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων . Ο πύνακασ μϋτρων που 
αναλόφθηκαν για την εκπλόρωςη των θεματικών εκ τω προτϋρων αιρεςιμοτότων εύναι προςυμπληρωμϋνοσ με δεδομϋνα από το ΕΣΠΑ 
εφόςον αυτϊ παρουςιϊζονται ςε διαρθρωμϋνη δομό ςτο ΕΣΠΑ.  

Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 01.1 1 Διαδικαςύα επιλογόσ 
προτεραιοτότων ευφυοϑσ 
εξειδύκευςησ (ολοκληρωμϋνη 
διαδικαςύα υπϐ ςυνεχό 
δοκιμαςύα και αξιολϐγηςη) 
- ϐςον αφορϊ το χαρακτόρα τησ 
RIS3 θα εύναι εθνικό με 
περιφερειακϊ ςυςτατικϊ 
- Διακυβϋρνηςη: η ΓΓΕΣ θα εύναι 
το ςυντονιςτικϐ ϐργανο. Σα 
Περιφερειακϊ Επιςτημονικϊ 
υμβοϑλια (ΠΕ) θα ϋχουν 
ςυμβουλευτικϐ ρϐλο 
ενςωματώνοντασ για κϊθε 
Περιφϋρεια 3 ακαδημαώκοϑσ και 
τϋςςερισ εκπροςώπουσ των 
επιχειρηματιών. Κϊθε ΠΕ θα 
εκλϋγει εκπροςώπουσ για το 
Εθνικϐ υμβοϑλιο ΄Ερευνασ, 
Σεχνολογύασ και Καινοτομύασ. 
Αυτϐ ςυμπεριλαμβϊνεται ςτον 
κατατεθειμϋνο νϋο νϐμο ΕΣΑΚ. 
΄Αλλα ςυναφό Τπουργεύα 
πρϐκειται να αναμειχθοϑν 
(Περιβϊλλον, Γεωργύα, 
Βιομηχανύα κλπ) 
 

30-Jun-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  

• Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνικό RIS3) 

• Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 



 

 

47 

 

Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

•  Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 

T 01.1 1 Δομϋσ και μηχανιςμού για τη 
ςυνϋχιςη και την 
παρακολοϑθηςη τησ διαδικαςύασ 
τησ επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ 
προγραμματικόσ περιϐδου 2014-
2020 : 
-Δοκιμό και επικϑρωςη των 
προτεραιοτότων που επιλϋγονται 
μϋςω παρακολοϑθηςησ και 
αξιολϐγηςησ των πρώτων 
προςκλόςεων ςτο πλαύςιο ενϐσ 
δομημϋνου διαλϐγου με ϐλα τα 
ενδιαφερϐμενα μϋρη ςε εθνικϐ ό 
περιφερειακϐ επύπεδο 
(διαδικαςύα επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ) 
-Οι Πλατφϐρμεσ Καινοτομύεσ τησ 
ΓΓΕΣ θα παρακολουθοϑν την 
διαδικαςύα απϐρριψησ/ 
προςδιοριςμοϑ διαδικαςύασ. το 
μεύγμα πολιτικόσ και την πρώτη 
αξιολϐγηςη των παρεμβϊςεων 

30-Nov-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  

• Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνικό RIS3) 

• Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

-υμμετοχό ςτισ Σομεακϋσ 
Ομϊδεσ Εργαςύασ του  
Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ για την 
ιερϊρχηςη των δρϊςεων ςε 
επύπεδο Επιχειρηςιακών 
Προγραμμϊτων. Ο υπεϑθυνοσ 
κϊθε Πλατφϐρμασ Καινοτομύασ 
τησ ΓΓΕΣ θα ςυμμετϋχει ςτη 
αντύςτοιχη Ομϊδα Εργαςύασ και 
θα ςυνδϋει την διαδικαςύα 
επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ τησ 
κϊθε πλατφϐρμασ με τισ 
διαδικαςύασ ςε επιχειρηςιακϐ 
επύπεδο 
-Σο εθνικϐ- περιφερειακϐ δύκτυο 
θα ςυντονύζει και θα 
παρακολουθεύ ενϋργειεσ ςε 
εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο 
ςτο πλαύςιο τησ τρατηγικόσ 
Ευφυοϑσ Εξειδύκευςησ και του 
Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 
-Η πρϐοδοσ τησ επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ θα 
παρακολουθεύται απϐ τισ 
Πλατφϐρμεσ Καινοτομύασ. 
Αξιολϐγηςη των πρώτων 
δρϊςεων που θα ξεκινόςουν απϐ 
τα ΕΠ ςτον τομϋα τησ Ϊρευνασ 
και Καινοτομύασ 
-Αυτό η διαδικαςύα θα 
παρακολουθεύται ςε υψηλϐ 
επύπεδο απϐ το υμβοϑλιο 
Σεχνολογικόσ Ϊρευνασ και 
Καινοτομύασ με τη ςυμμετοχό 

Μακεδονύασ). 
• Ref.Ares(2015) 3989763 - 

28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 
• Ref.Ares(2015) 3310736 - 

07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 
• Ref.Ares(2015) 3216207 - 

31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

εκπροςώπων απϐ τα 
Περιφερειακϊ Επιςτημονικϊ 
υμβοϑλια 
 

T 01.1 1 Σελικό διαμϐρφωςη τησ 
ςτρατηγικόσ RIS3 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
περιφερειακών ςυςτατικών 
ςτοιχεύων 
-υμμετοχό ςτισ τομεακϋσ ομϊδεσ 
εργαςύασ του ΤΠΑΑΝ για την 
ιερϊρχηςη των δραςτηριοτότων 
ςτο επύπεδο των επιχειρηςιακών 
προγραμμϊτων. Σο πρϐςωπο που 
εύναι υπεϑθυνο για κϊθε 
Πλατφϐρμα Καινοτομύασ τησ 
ΓΓΕΣ θα ςυμμετϊςχει ςτην 
αντύςτοιχη ομϊδα εργαςύασ και 
θα ςυνδϋςει τη διαδικαςύα 
επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ 
απϐ τισ πλατφϐρμεσ με τισ 
διαδικαςύεσ ςε επιχειρηςιακϐ 
επύπεδο. 
-Σελικϋσ διαβουλεϑςεισ με τισ 
περιφϋρειεσ 
 

15-Jan-2015 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ & Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  

• Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνικό RIS3) 

• Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 

T 01.1 1 Ενεργϐσ ςυμμετοχό των 
ενδιαφερϐμενων μερών. (Εν 
εξελύξει) 
- Διϊχυςη τησ γνώςησ για τη RIS3 
και ανϊμειξη των 
ενδιαφερϐμενων ςε 
πληροφοριακϋσ ημερύδεσ ςε 
εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο 
- Επιςκϋψεισ ςε ϐλεσ τισ 
Περιφϋρειεσ για ςυζότηςη για τισ 
προτεραιϐτητεσ τησ RIS3 μεταξϑ 
εθνικών και περιφερειακών 
αρχών για να διαςφαλιςτεύ η 
ςυνϋργεια των δρϊςεων. 
Οργϊνωςη 13 Περιφερειακών 
Εργαςτηρύων για RIS3. Σακτικό 
παρακολοϑθηςη (ςυνεχόσ 
δρϊςη) 
- ϑςταςη ομϊδασ εργαςύασ με το 
ΕΒ για την πληροφϐρηςό και 
ενεργοπούηςη τουσ για τη RIS3 
και για ςυζότηςη ωσ προσ τα 
ορϊματα τησ ελληνικόσ 
βιομηχανύασ 
- ϑςταςη ομϊδασ εργαςύασ με 

31-Mar-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  

• Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνικό RIS3) 

• Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

εκπροςώπουσ ϊλλων τομϋων τησ 
οικονομύασ (τομϋασ ΣΕΠ και νϋων 
εταιρειών ϋνταςησ γνώςησ) 
- Οργϊνωςη επύςημησ 
ςυνϊντηςησ μεταξϑ του ΕΚΕΣ και 
εκπροςώπων του ιδιωτικοϑ 
τομϋα 
- Οργϊνωςη δημϐςιασ 
διαβοϑλευςησ για τισ 
προτεραιϐτητεσ ϋξυπνησ 
εξειδύκευςησ και του Εθνικοϑ 
υμβουλύου ΕκΣ 
- Οργϊνωςη ϋξι Πλατφορμών 
Καινοτομύασ με τη ςυμμετοχό 
των ενδιαφερϐμενων απϐ τουσ 
τομεύσ αγρο-διατροφόσ, 
ενϋργειασ και καταςκευών, 
περιβϊλλοντοσ, υγεύασ και 
φαρμακευτικϐ τομϋα, μεταφορϋσ 
και Logistics και τουριςμϐσ 
(επιχειρηματύεσ, ακαδημαώκϋσ και 
ερευνητικϋσ οργανώςεισ, 
περιφερειακϋσ αρχϋσ και 
υπουργεύα)Οι πλατφϐρμασ αυτϋσ 
ςυνεδρύαςαν τουλϊχιςτον δϑο 
φορϋσ η καθεμύα και 
περιςςϐτεροι απϐ 500 ϊνθρωποι 
ςυμμετεύχαν και ενημερώθηκαν. 
- υμμετοχό ςε ςυνεντεϑξεισ με 
΄Ελληνεσ επιχειρηματύεσ και 
ϊλλουσ ενδιαφερϐμενουσ 
οργανωμϋνεσ απϐ τισ τομεακϋσ 
ομϊδεσ εργαςύασ του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ ( απϐ το ΕΠ 
Ανταγωνιςτικϐτητα) 

28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 
• Ref.Ares(2015) 3310736 - 

07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 
• Ref.Ares(2015) 3216207 - 

31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

 
 

T 01.1 1 Διαδικαςύα ςυντονιςμοϑ (Εν 
εξελύξει) : 
-Οριςμϐσ αρμϐδιου για κϊθε 
ταυτοποιημϋνο τομϋα και 
παρϊλληλα αρμϐδιου για μύα ό 
περιςςϐτερεσ περιφϋρειεσ 
-υμμετοχό ςτισ Σομεακϋσ 
Ομϊδεσ Εργαςύασ του ΕΠ 
Ανταγωνιςτικϐτητα του 
Τπουργεύου Ανϊπτυξησ οϑτωσ 
ώςτε να επιτευχθεύ ςυντονιςμϐσ 
τησ διαδικαςύασ 
προτεραιοπούηςησ ςε επύπεδο ΕΠ 
-Οργϊνωςη του Εθνικοϑ-
Περιφερειακοϑ Δικτϑου Ευφυοϑσ 
εξειδύκευςησ με την αρμϐδια 
αρχό του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ 
οϑτωσ ώςτε να επιτευχθεύ 
ςυντονιςμϐσ τησ διαδικαςύασ ςε 
εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο 
και πληροφϐρηςη των 
Περιφερειακών Αρχών ωσ προσ 
τισ διαδικαςύεσ και τη 
μεθοδολογύα τησ ΓΓΕΣ 
-Οργϊνωςη μιασ δεϑτερησ 
περιοδεύασ ςε κϊθε 
περιφϋρεια(τουλϊχιςτον 13 
ςυςκϋψεισ του ΓΓ με τισ 
περιφερειακϋσ αρχϋσκαι το 
προςωπικϐ τησ ΓΓΕΣ και τησ 
Αρχόσ υντονιςμοϑ με το 
προςωπικϐ των Περιφερειών) 
επιπλϋον ο ΓΓ ϋφερε ςε πϋρασ 12 

31-Mar-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  

• Ref.Ares(2015) 4489384 - 
22.10.2015 (εθνικό RIS3) 

• Ref.Ares(2015) 3073046 - 
22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ακϐμα επιςκϋψεισ ςτισ 
Περιφϋρειεσ οϑτωσ ώςτε να 
ςυζητόςει με τουσ 
Περιφερειϊρχεσ και ϊλλουσ 
ενδιαφερϐμενουσ τισ 
προτεραιϐτητεσ και 
προτεινϐμενεσ δρϊςεισ να 
ςυμπεριληφθοϑν ςτη RIS3 
 

Πελοποννόςου) 
• Ref.Ares(2015) 3216176 - 

31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 
• Ref.Ares(2015) 3216159 - 

31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 
• Ref.Ares(2015) 3246672 - 

03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 

T 01.1 1 •Αξιολϐγηςη τησ 
αποτελεςματικϐτητασ του 
μεύγματοσ πολιτικόσ, ειδικϐτερα 
των επιπτώςεισ του ςτην 
πρϐκληςη ιδιωτικών επενδϑςεων 
Ε&Κ και τησ αποδοτικϐτητασ 
εφαρμογόσ του (Ιοϑνιοσ 2016) 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
διαβοϑλευςησ των φορϋων. 
•Σο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ 
τησ RIS3 διαμορφώνεται απϐ μύα 
ειδικό ομϊδα μελϋτησ και 
περιλαμβϊνει μύα λεπτομερό 
περιγραφό τησ μεθοδολογύασ και 
δεύκτεσ ςε εθνικϐ και 
περιφερειακϐ επύπεδο. Θϋτει 
δεύκτεσ εκροών και επιπτώςεων 
οι οπούοι επιτρϋπουν την 
παρακολοϑθηςη τησ προϐδου 
κϊθε προτεραιϐτητασ τησ 
ϋξυπνησ εξειδύκευςησ και τησ 
αποτελεςματικϐτητασ και 
αποδοτικϐτητασ του μεύγματοσ 
πολιτικόσ. Οι δεύκτεσ θα εύναι 
ςχεδιαςμϋνοι ώςτε να 
ενεργοποιόςουν πιθανϐ 

31-Mar-2015 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  
• Ref.Ares(2015) 4489384 - 

22.10.2015 (εθνικό RIS3) 
• Ref.Ares(2015) 3073046 - 

22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

επαναπροςδιοριςμϐ των 
προτεραιοτότων τησ RIS3 ό του 
μεύγματοσ πολιτικόσ μϋςω τησ 
διαδικαςύασ επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ. Πϋραν τησ δρϊςεων 
παρακολοϑθηςησ, η αξιολϐγηςη 
τησ ςτρατηγικόσ και των μϋτρων 
τησ θα ενςωματωθεύ επύςησ ςτο 
ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ. 
τϐχοσ τησ αξιολϐγηςησ εύναι η 
διερεϑνηςη τησ ςυνειςφορϊσ τησ 
ςτρατηγικόσ ςτην επύτευξη των 
ϊμεςων και μακροπρϐθεςμων 
αποτελεςμϊτων, ϐπωσ 
μετρώνται απϐ το ςϑςτημα 
δεικτών, καθώσ και οι 
επιπτώςεισ τησ ςτο εθνικϐ 
ςϑςτημα καινοτομύασ 
•Η παρακολοϑθηςη τησ 
υλοπούηςησ θα ςυντονύζεται απϐ 
μια αρμϐδια ΓΓΕΣ Σμόμα-που 
ϋχει ςυςταθεύ ςτη νϋα οργϊνωςη 
τησ ΓΓΕΣ - με τύτλο «Σμόμα 
υντονιςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ 
και Αξιολϐγηςησ S & Σ πολιτικόσ» 
μϋςω του εθνικοϑ-περιφερειακοϑ 
δικτϑου τησ ΓΓΕΣ-ΤΠΑΝ και των 
Περιφερειακών Αρχών 
•ϑμφωνα με το ςχϋδιο νϐμου 
για την Ϊρευνα και την 
Σεχνολογύα (ϋχει κατατεθεύ ςτο 
ελληνικϐ κοινοβοϑλιο), 
Περιφερειακϊ επιςτημονικϊ 
υμβοϑλια, θα λειτουργοϑν ωσ 
ςυμβουλευτικϊ ϐργανα τησ ΓΓΕΣ 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

και θα εγκαταςταθοϑν ςτισ 
περιφϋρειεσ, για την προώθηςη 
και το ςυντονιςμϐ των 
περιφερειακών πρωτοβουλιών 
για την Ε & Α και την καινοτομύα. 
Οι πλατφϐρμεσ καινοτομύασ, και 
το δύκτυο καινοτομύασ, θα 
λειτουργόςουν ωσ μϐνιμοι 
διαμεςολαβητϋσ για τη 
διαδικαςύα του επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ 
Αξιολϐγηςη τησ ευρωςτύασ και 
τησ βιωςιμϐτητασ τησ 
διαδικαςύασ επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ 

T 01.1 1 Διαδικαςύα επιλογόσ 
προτεραιοτότων ευφυοϑσ 
εξειδύκευςησ και ολοκλόρωςη τηε 
ςτρατηγικόσ ευφυοϑσ 
εξειδύκευςησ ςε εθνικϐ επύπεδο 
-Επικαιροπούηςη των 
υπαρχϐντων ποςοτικοποιημϋνων 
αναλϑςεων και προετοιμαςύα 
των αναπτυξιακών τϊςεων για 
κϊθε εξειδύκευςη οϑτωσ ώςτε να 
καταδειχθεύ η προςτιθϋμενη αξύα 
τουσ για την ελληνικό οικονομύα, 
ιδιαύτερα υπογραμμύζοντασ το 
ϐραμα για τη μετατροπό των 
περιφερειακών οικονομιών προσ 
μεγαλϑτερησ προςτιθϋμενησ 
αξύασ και ϋνταςησ γνώςησ και 
διαφοροπούηςη τησ θϋςησ τουσ 
ςτην εθνικό και διεθνό αλυςύδα 
αξύασ 

30-Nov-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  
• Ref.Ares(2015) 4489384 - 

22.10.2015 (εθνικό RIS3) 
• Ref.Ares(2015) 3073046 - 

22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

-Σαυτοπούηςη προτεραιοτότων 
και δυναμικοϑ εξειδύκευςησ και 
διαφοροπούηςησ καθώσ και 
δυναμικοϑ δια-τομεακόσ/δια-
τεχνολογικόσ καινοτομύασ μϋςω 
τησ επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ 
χρηςιμοποιώντασ μεθϐδουσ 
Participatory Leadership 
-Αναλυτικό περιγραφό των 
προτεραιοτότων εξειδύκευςησ 
-Μεύγμα πολιτικόσ Ανϊλυςη 
διαθϋςιμων μηχανιςμών 
ςτόριξησ τησ καινοτομύασ υπϐ το 
πρύςμα των επιδιωκϐμενων 
ςτϐχων τησ RIS3. Ανϊλυςη και 
διευκϐλυνςη τησ ταυτοπούηςησ 
τησ κατϊλληλησ πολιτικόσ για 
την υλοπούηςη τησ 
(χρηματοδοτικϊ εργαλεύα, 
ϊμεςεσ ενιςχϑςεισγια 
ςυνεργατικό ϋρευνα και 
ανϊπτυξη, πλατφϐρμεσ 
ςυνεργαςύασ, υποςτόριξη 
υπηρεςιών, υποςτόριξη 
διεθνοπούηςησ, fab labs,, κλπ. 
Όπωσ πχ. Αντλώντασ απϐ τισ 
διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ ςτουσ 
οδηγοϑσ «υνδϋοντασ 
Πανεπιςτόμια με Περιφερειακό 
Ανϊπτυξη, υνδϋοντασ Ευφυό με 
Βιώςιμη Ανϊπτυξη μϋςω τησ 
Ευφυοϑσ Εξειδύκευςησ How to 
convert research into commercial 
success, Regional policy for smart 
growth of SMEs, Smart Guide to 

17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 
• Ref.Ares(2015) 3989710 - 

28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 
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Service Innovation, issued by the 
Commission, (see: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.e
u/guides) και ςτα αποτελϋςματα 
τησ Προπαραςκευαςτικόσ 
δρϊςησ για την Ανατολικό 
Μακεδονύα και Θρϊκη. Ιδιαύτερη 
προςοχό θα δοθεύ ςτη 
ςυνεκτικϐτητα και το 
ςυντονιςμϐ των ςχετικών 
νομοθετικών αλλαγών και τησ 
οικοδϐμηςησ διοικητικόσ 
ικανϐτητασ 
-Ϊναρξη τησ διαβοϑλευςησ του 
τελικοϑ κειμϋνου τησ RIS 3 
 

T 01.1 3 Επεξεργαςύα των προτϊςεων 
που υποβλόθηκαν ςτισ 
πλατφϐρμεσ  καινοτομύασ, ςτισ 
οπούεσ ςυμμετϋχουν και 
επιχειρόςεισ με ταυτϐχρονη 
αξιοπούηςη εμπειρύασ ϊλλων 
χωρών και διαθϋςιμου υλικοϑ * 
 
 
*(Η διαδικαςύα επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ εύναι μύα δυναμικό 
διαδικαςύα και θα ςυνεχύζεται 
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ 
των ΕΠ.) 

30-Jun-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  
• Ref.Ares(2015) 4489384 - 

22.10.2015 (εθνικό RIS3) 
• Ref.Ares(2015) 3073046 - 

22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 

• Ref.Ares(2015) 4056528 - 
01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 

• Ref.Ares(2015) 3073022 - 
22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 
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• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 

T 01.1 4 Ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ 
παρακολοϑθηςησ ευνοώντασ την 
ταυτοπούηςη αναδυϐμενων niche 
με προβλεφθϋν υψηλϐ 
ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα 

30-Nov-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ για τισ 13 
Περιφερειακϋσ τρατηγικϋσ και την 
Εθνικό τρατηγικό RIS: 
1) Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
5869907 - 15.12.2015. 
2) Επιςτολϋσ ΕΕ:  
• Ref.Ares(2015) 4489384 - 

22.10.2015 (εθνικό RIS3) 
• Ref.Ares(2015) 3073046 - 

22.07.2015 (RIS3 Νϐτιου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3073078 - 
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Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
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(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

22.07.2015 (RIS3 Κρότησ) 
• Ref.Ares(2015) 4056528 - 

01.10.2015 (RIS3 Αττικόσ) 
• Ref.Ares(2015) 3073022 - 

22.07.2015 (RIS3 Βορεύου 
Αιγαύου) 

• Ref.Ares(2015) 3021647 - 
17.07.2015 (RIS3 ΑΜΘ) 

• Ref.Ares(2015) 3989710 - 
28.09.2015 (RIS3 Δ. 
Μακεδονύασ). 

• Ref.Ares(2015) 3989763 - 
28.09.2015 (RIS3 τ. Ελλϊδα) 

• Ref.Ares(2015) 3310736 - 
07.08.2015 (RIS3 Δ. Ελλϊδασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216207 - 
31.07.2015 (RIS3 Κ. 
Μακεδονύασ) 

• Ref.Ares(2015) 3216227 - 
31.07.2015 (RIS3 
Πελοποννόςου) 

• Ref.Ares(2015) 3216176 - 
31.07.2015 (RIS3 Θεςςαλύα. 

• Ref.Ares(2015) 3216159 - 
31.07.2015 (RIS3 Ϋπειροσ) 

• Ref.Ares(2015) 3246672 - 
03.08.2015 (RIS3 Ιονύων 
Νόςων) 

T 01.2 1 Παρακολοϑθηςη, ϋλεγχοσ και 
επικϑρωςη τησ διαδικαςύασ 
επιλογόσ των προτεραιοτότων 
για την ϋξυπνη εξειδύκευςη : 
—Οργϊνωςη αξιολϐγηςησ (peer 
review) των ελληνικών 
ερευνητικών υποδομών κατϊ τη 

31-Dec-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2017) 
935756 - 21.02.2017 
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(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ του 
Εθνικοϑ οδικοϑ Φϊρτη για τισ 
Ερευνητικϋσ Τποδομϋσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων 
ευρωπαώκοϑ ενδιαφϋροντοσ 
(ολοκληρώθηκε) 
—Φαρτογρϊφηςη των 
δυνατοτότων των ελληνικών 
υποδομών ϋρευνασ και 
καινοτομύασ (ϐπωσ η τεχνολογύα 
ό επιςτημονικϊ πϊρκα, Living 
Labs, δημιουργικοϑσ κϐμβουσ, 
κλπ.) για τη διευκϐλυνςη τησ 
αναγνώριςησ των δυνατοτότων 
ςυνεργαςύασ μεταξϑ των 
επιχειρόςεων και εταύρων 
διεθνοϑσ ςυνεργαςύασ, ό 
δυνατϐτητα για την υλοπούηςη 
ςυμβϊςεων ϋρευνασ 
—Η ανϊπτυξη του οδικοϑ χϊρτη 
ςχετικϊ με τισ προτεραιϐτητεσ 
για την υποςτόριξη των 
ερευνητικών υποδομών απϐ τη 
Γενικό Γραμματεύα Ϊρευνασ και 
Σεχνολογύασ βρύςκεται ςτο 
τελικϐ ςτϊδιο διαμϐρφωςησ. 
—Ανϊλυςη των επιμϋρουσ 
ερευνητικών υποδομών ϐςον 
αφορϊ την πιθανό χρηςιμϐτητϊ 
τουσ για την υλοπούηςη τησ RIS3 
(μϐνον οι ερευνητικϋσ υποδομϋσ 
θα υποςτηριχθοϑν που 
αναδεικνϑονται ωσ χρόςιμεσ για 
τισ προτεραιϐτητεσ τησ RIS3 ςτο 
πλαύςιο τησ επιχειρηματικόσ 
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χολιαςμόσ 

ανακϊλυψησ) 
 

T 02.1 1 Ενςωμϊτωςη των ςχολύων τησ 
δημϐςιασ διαβοϑλευςησ (λόγει 
ςτισ 24 Απριλύου 2014) και 
ολοκλόρωςη τουσ κειμϋνου τησ 
ςτρατηγικόσ για την ψηφιακό 
ανϊπτυξη. 

31-May-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
1566327 - 23.03.2017 

T 02.2 1 Δημϐςια διαβοϑλευςη επύ του 
Εθνικοϑ Ευρυζωνικοϑ χεδύου 

31-May-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 1 Διαβοϑλευςη με stakeholders και 
υποβολό του draft Εθνικοϑ 
Ευρυζωνικοϑ χεδύου ςτην Ε.Ε. 
 

30-Apr-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 1 Ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
Ευρυζωνικοϑ χεδύου και 
επύςημη υποβολό ςτην Ε.Ε. 

30-Jun-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 2 Διαβοϑλευςη με stakeholders και 
υποβολό του draft Εθνικοϑ 
Ευρυζωνικοϑ χεδύου ςτην Ε.Ε. 

30-Apr-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 2 Ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
Ευρυζωνικοϑ χεδύου και 
επύςημη υποβολό ςτην Ε.Ε. 

30-Jun-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 2 Δημϐςια διαβοϑλευςη επύ του 
Εθνικοϑ Ευρυζωνικοϑ χεδύου 

31-May-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 3 Διαβοϑλευςη με stakeholders και 
υποβολό του draft Εθνικοϑ 

30-Apr-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
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Ευρυζωνικοϑ χεδύου ςτην Ε.Ε. Σαχυδρομεύων  Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 3 Δημϐςια διαβοϑλευςη επύ του 
Εθνικοϑ Ευρυζωνικοϑ χεδύου 

31-May-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 02.2 3 Ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
Ευρυζωνικοϑ χεδύου και 
επύςημη υποβολό ςτην Ε.Ε. 

30-Jun-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Σηλεπικοινωνιών και 
Σαχυδρομεύων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
 Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares(2015) 
3984536 -28.09.2015 

T 04.1 1 Σροποπούηςη ΚΕΝΑΚ 15-Mar-2015 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) - Ειδικό 
Τπηρεςύα Επιθεωρητών 
Ενϋργειασ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ  
Ref.Ares (2017) 3701614 - 
24/07/2017 

T 04.1 1 Εκπϐνηςη μελϋτησ εκ μϋρουσ του 
αναδϐχου 

15-Oct-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) - Ειδικό 
Τπηρεςύα Επιθεωρητών 
Ενϋργειασ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 04.1 1 Παραλαβό μελϋτησ 10-Nov-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) - Ειδικό 
Τπηρεςύα Επιθεωρητών 
Ενϋργειασ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 04.1 1 Ανϊθεςη Μελϋτησ 15-May-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) - Ειδικό 
Τπηρεςύα Επιθεωρητών 
Ενϋργειασ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 
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T 04.1 1 Αποςτολό Παραδοτϋου ςτην ΕΕ 
(ΓΔ Ενϋργειασ) – 
Διαβοϑλευςη/διαπραγμϊτευςη 
με την ΕΕ 

30-Dec-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) - Ειδικό 
Τπηρεςύα Επιθεωρητών 
Ενϋργειασ (Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 04.1 3 Παραλαβό μελϋτησ 20-Jul-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) – Γενικό 
Γραμματεύα Ενϋργειασ 
καιι Κλιματικόσ Αλλαγόσ- 
Διεϑθυνςη Αποδοτικόσ 
Φρόςησ και 
Εξοικονϐμηςησ Ενϋργειασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 04.1 3 Ενςωμϊτωςη ςτρατηγικόσ ςτο 
εθνικϐ θεςμικϐ πλαύςιο 

30-Aug-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) – Γενικό 
Γραμματεύα Ενϋργειασ 
καιι Κλιματικόσ Αλλαγόσ- 
Διεϑθυνςη Αποδοτικόσ 
Φρόςησ και 
Εξοικονϐμηςησ Ενϋργειασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 04.1 3 Εκπϐνηςη μελϋτησ εκ μϋρουσ του 
αναδϐχου 

30-Jun-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) – Γενικό 
Γραμματεύα Ενϋργειασ 
καιι Κλιματικόσ Αλλαγόσ- 
Διεϑθυνςη Αποδοτικόσ 
Φρόςησ και 
Εξοικονϐμηςησ Ενϋργειασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 04.1 3 Ανϊθεςη Μελϋτησ 30-Apr-2014 Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ 
και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(ΤΠΕΚΑ) – Γενικό 
Γραμματεύα Ενϋργειασ 
καιι Κλιματικόσ Αλλαγόσ- 
Διεϑθυνςη Αποδοτικόσ 
Φρόςησ και 
Εξοικονϐμηςησ Ενϋργειασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
3701614 - 24/07/2017 

T 05.2 1 ΚΓΠ για τα ϋτη: 2015-2020 : 
Ϊκδοςη νϋασ ΚΤΑ με ιςχϑ για  τα 
ϋτη 2015-2020. Η ΚΤΑ αυτό θα 
καταρτιςτεύ με βϊςη την 
προηγοϑμενη ΚΤΑ 262385/2010, 
με μικρϋσ τροποποιόςεισ και θα 
εκδοθεύ μϋχρι τον Ιανουϊριο του 
2015. Η ΚΤΑ θα προςαρμϐζει το 
υπϊρχον εφαρμοςτικϐ πλαύςιο 
ςτισ διατϊξεισ του καν. ΕΕ.  
1306/2013. Δεν εύναι δυνατό η 
ϋκδοςό τησ ςτην παροϑςα 
περύοδο λϐγω τησ μεταβατικόσ 
περιϐδου εφαρμογόσ, αλλϊ η 
κατϊρτιςό τησ θα εύναι εϑκολη, 
καθώσ δεν απαιτοϑνται μελϋτεσ ό 
ϊλλεσ διαδικαςύεσ ςυντονιςμοϑ. 
Η ΚΤΑ αυτό θα εκδοθεύ με 
πρωτοβουλύα του ΤΠΑΑΣ και 
ςυνεργαςύα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σα 
παραπϊνω εύναι ςϑμφωνα και με 
το ευρωπαώκϐ κανονιςτικϐ 
πλαύςιο, διϐτι κατϊ το ϋτοσ 2014 
μεταβατικϊ εφαρμϐζεται ο 
κανονιςμϐσ 1310/2013. 

31-Jan-2015 ΤΠΑΑΣ- Αγροτικό 
Πολιτικό 

Yes  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 06.1 1 Σελικό διαμϐρφωςη και ϋγκριςη 
τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ για 
την ϑδρευςη 

31-Jan-2016 ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων 
(Ειςόγηςη) 
Εθνικό Επιτροπό Τδϊτων 
(Απϐφαςη ϋγκριςησ) 
 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 

T 06.1 1 Διαμϐρφωςη τησ τιμολογιακόσ 
πολιτικόσ ςτισ λοιπϋσ χρόςεισ 
ϑδατοσ 

30-Sep-2015 ΤΠΕΚΑ / Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων 
 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 

T 06.1 1 Διαμϐρφωςη πρϐταςησ τησ 
τιμολογιακόσ πολιτικόσ ςτον 
τομϋα ϑδρευςησ 

31-Mar-2015 ΤΠΕΚΑ / Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων 
 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 

T 06.1 1 Ϊναρξη διαδικαςύασ 
διαβοϑλευςησ τησ πρϐταςησ 
τιμολογιακόσ πολιτικόσ με τη 
Γνωμοδοτικό Επιτροπό Τδϊτων 
και με Υορεύσ. 
(30/6/2015 για την ϑδρευςη και 
31/12/2015 για τισ λοιπϋσ 
χρόςεισ ϑδατοσ) 
 

31-Dec-2015 ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων  
Γνωμοδοτικό Επιτροπό 
Τδϊτων 
 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 06.1 1 Σελικό διαμϐρφωςη και ϋγκριςη 
τησ τιμολογιακόσ πολιτικόσ για 
τισ λοιπϋσ χρόςεισ ϑδατοσ 

30-Jun-2016 ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων 
(Ειςόγηςη) 
Εθνικό Επιτροπό Τδϊτων 
(Απϐφαςη ϋγκριςησ) 
 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 

T 06.1 1 υγκρϐτηςη τησ Γνωμοδοτικόσ 
Επιτροπόσ Τδϊτων 

31-Mar-2015 ΤΠΕΚΑ (Απαιτεύται 
Απϐφαςη Τπουργοϑ) 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ 
αιρεςιμϐτητασ και αναρτόθηκε 
ςχετικό επιςτολό με ΑΠ 
63717/EΤΑ 1352/ 07.06.2017 
ςτην SFC. 

T 06.1 2 Ολοκλόρωςη και ϋγκριςη των 
χεδύων  Διαχεύριςησ για τα 
Τδατικϊ Διαμερύςματα, Δυτικόσ 
τερεϊσ, Θεςςαλύασ, Αιγαύου και 
Κρότησ. 

31-Mar-2015 ΤΠΕΚΑ/Ειδικό 
Γραμματεύα Τδϊτων - 
Εθνικό Επιτροπό Τδϊτων 
 
 

No Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
ανϊθεςησ των 7 ςυμβϊςεων για 
την επικαιροπούηςη των χεδύων 
Διαχεύριςησ των 14 Λεκανών 
Απορροόσ (2οσ κϑκλοσ ΔΛΑΠ). 
Εκκρεμεύ η ολοκλόρωςη τησ 
επικαιροπούηςη του 2ου κϑκλου 
των χεδύων Διαχεύριςησ που θα 
πραγματοποιηθεύ μϋχρι 
31/12/2017. 
 

T 06.2 2 Ολοκλόρωςη τησ εκπϐνηςησ τησ 
μελϋτησ του Εθνικοϑ χεδιαςμοϑ 
Διαχεύριςησ Αποβλότων (ΕΔΑ) 

30-Sep-2014 Αρμϐδιο για την εκτϋλεςη  
και εφαρμογό του ΕΔΑ 
εύναι το ΤΠΕΚΑ 
/Διεϑθυνςη 
Περιβαλλοντικοϑ 
χεδιαςμοϑ, Σμόμα 
Διαχεύριςησ τερεών 
Αποβλότων 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
ημειώνεται επύςησ ϐτι ο ΕΔΑ 
εύναι ςε ιςχϑ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.as
px?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=
238&language=el-GR 
 

T 06.2 2 Θεςμοθϋτηςη ΕΔΑ 31-Dec-2014 Αρμϐδιο για την εκτϋλεςη  
και εφαρμογό του ΕΔΑ 
εύναι το ΤΠΕΚΑ 
/Διεϑθυνςη 
Περιβαλλοντικοϑ 
χεδιαςμοϑ, Σμόμα 
Διαχεύριςησ τερεών 
Αποβλότων 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
ημειώνεται επύςησ ϐτι ο ΕΔΑ 
εύναι ςε ιςχϑ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.as
px?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=
238&language=el-GR 
 

T 06.2 2 Διενϋργεια τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
ΠΕΔΑ - Δημϐςια Διαβοϑλευςη - 
Ενςωμϊτωςη παρατηρόςεων 
ςτουσ ΠΕΔΑ 

30-Jun-2015 Αρμϐδιοι για την εκτϋλεςη 
των ΠΕΔΑ εύναι οι 
Περιφϋρειεσ και 
υπεϑθυνοι για  την  
εφαρμογό των ΠΕΔΑ 
εύναι οι  Περιφερειακού 
ΥΟΔΑ του Ν_4071/2012 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
 

T 06.2 2 Εκπϐνηςη αναθεώρηςησ 13 
ΠΕΔΑ (ςταδιακϊ) 

31-Dec-2014 Αρμϐδιοι για την εκτϋλεςη 
των ΠΕΔΑ εύναι οι 
Περιφϋρειεσ και 
υπεϑθυνοι για  την  
εφαρμογό των ΠΕΔΑ 
εύναι οι  Περιφερειακού 
ΥΟΔΑ του Ν_4071/2012 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
 
 

T 06.2 2 Διενϋργεια τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
ΕΔΑ - Δημϐςια Διαβοϑλευςη -
Ενςωμϊτωςη παρατηρόςεων 
ςτον ΕΔΑ 

31-Dec-2014 Αρμϐδιο για την εκτϋλεςη  
και εφαρμογό του ΕΔΑ 
εύναι το ΤΠΕΚΑ 
/Διεϑθυνςη 
Περιβαλλοντικοϑ 
χεδιαςμοϑ, Σμόμα 
Διαχεύριςησ τερεών 
Αποβλότων 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
ημειώνεται επύςησ ϐτι ο ΕΔΑ 
εύναι ςε ιςχϑ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.as
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ΕΠΑ 
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προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

px?fileticket=xX4ZEfaIJVk=&tabid=
238&language=el-GR 
 

T 06.2 2 Αξιολϐγηςη 13 ΠΕΔΑ 
(ςταδιακϊ) 

30-Sep-2014 Αρμϐδιοι για την εκτϋλεςη 
των ΠΕΔΑ εύναι οι 
Περιφϋρειεσ και 
υπεϑθυνοι για  την  
εφαρμογό των ΠΕΔΑ 
εύναι οι  Περιφερειακού 
ΥΟΔΑ του Ν_4071/2012 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
 

T 06.2 2 Θεςμοθϋτηςη ΠΕΔΑ 30-Sep-2015 Αρμϐδιοι για την εκτϋλεςη 
των ΠΕΔΑ εύναι οι 
Περιφϋρειεσ και 
υπεϑθυνοι για  την  
εφαρμογό των ΠΕΔΑ 
εύναι οι  Περιφερειακού 
ΥΟΔΑ του Ν_4071/2012 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
 
 

T 06.2 3 Θεςμοθϋτηςη του προγρϊμματοσ 
πρϐληψησ αποβλότων 

31-Dec-2014 ΤΠΕΚΑ / Διεϑθυνςη 
Περιβαλλοντικοϑ 
χεδιαςμοϑ, Σμόμα 
Διαχεύριςησ τερεών 
Αποβλότων 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
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προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
Σο Εθνικϐ Πρϐγραμμα Πρϐληψησ 
ϋχει ολοκληρωθεύ και ϋχει 
αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του 
Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ & 
Ενϋργειασ με ημερομηνύα 
31/12/2014. 
 

T 06.2 4 Θεςμοθϋτηςη αναγκαύων μϋτρων 
για την επύτευξη του ςτϐχου τησ 
επαναχρηςιμοπούηςησ και 
ανακϑκλωςησ ϋωσ το 2020 

31-Dec-2014 ΤΠΕΚΑ / Διεϑθυνςη 
Περιβαλλοντικοϑ 
χεδιαςμοϑ, Σμόμα 
Διαχεύριςησ τερεών 
Αποβλότων 

Yes Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα 
αυτοαξιολϐγηςησ των αρμϐδιων 
ελληνικών υπηρεςιών για την 
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμϐτητασ και 
αναρτόθηκαν για κϊθε ΠΕΠ -και το 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ- οι ςχετικϋσ επιςτολϋσ 
ςτην SFC με ςυνημμϋνα ςε κϊθε 
ΠΕΠ: α) την ϋγκριςη του ΠΕΔΑ 
απϐ το Περιφερειακϐ υμβοϑλιο 
και τα τεϑχη μελετών του, β) την 
ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ και γ) την 
ΚΤΑ κϑρωςησ του ΠΕΔΑ. 
Σα μϋτρα για την επύτευξη του 
ςτϐχου τησ ανακϑκλωςησ ϋωσ το 
2020 υπϊρχουν ςτο Ν. 4042 αλλϊ 
διαχϋονται και ςε ϊλλα 
νομοθετόματα. Περιγρϊφονται 
ςτον ΕΔΑ και εξειδικεϑονται 
ςτουσ ΠΕΔΑ. 

T 06.3 1 ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΛΙΠΑΜΑΣΨΝ -– 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΓΠ για τα ϋτη 2015-

31-Jan-2015 ΤΠΑΑΣ- Αγροτικό 
Πολιτικό 

Yes  
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2020: Ϊκδοςη ΚΤΑ Πολλαπλόσ 
υμμϐρφωςησ με ιςχϑ για τα ϋτη 
2015-2020 που θα 
ςυμπεριλαμβϊνει και τη χρόςη 
λιπαςμϊτων. 

T 07.1 1 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref.Ares (2017) 
1942502 - 12.04.2017 

T 07.1 1 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 1 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 1 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 2 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 2 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
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 12.04.2017 

T 07.1 2 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 (EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 2 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 3 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 3 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 3 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 3 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 4 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
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 12.04.2017 

T 07.1 4 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 4 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 4 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 5 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 5 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 5 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 
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T 07.1 5 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 6 Προδιαγραφϋσ μελϋτησ 30-Apr-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.1 6 Ολοκλόρωςη μελϋτησ 31-Jul-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.2 1 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.2 1 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.2 1 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.2 1 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.2 2 N/A   Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
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12.04.2017 

T 07.3 1 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 1 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 1 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 1 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 2 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 2 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 07.3 2 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 2 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 3 Διαδικαςύα τρατηγικόσ 
Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ 
(ΠΕ)  του ΠΕΜ 
(ςυμπεριλαμβϊνει τη 
διαβοϑλευςη με το κοινϐ / 
ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ – και 
ϋκδοςη ςχετικόσ ΚΤΑ)_ 

30-Aug-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 3 Σελικό ϋκδοςη ΠΕΜ 15-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 3 Ολοκλόρωςη διαβοϑλευςησ 
τρατηγικοϑ χεδύου 
Επενδϑςεων Μεταφορών 
(ΠΕΜ) - Βελτιωμϋνη ϋκδοςη 
κειμϋνου βϊςει τησ διαβοϑλευςησ 

05-May-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 3 Τιοθϋτηςη / ϋγκριςη ΠΕΜ 30-Sep-2014 EΔΑ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ 
(Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΕΤΔ ΕΠΕΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 4 Τιοθϋτηςη μϋτρων 31-Oct-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 07.3 4 Προδιαγραφϋσ μελϋτησ 30-Apr-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 07.3 4 Ολοκλόρωςη μελϋτησ 31-Jul-2014 Τπουργεύο Ανϊπτυξησ και 
Ανταγωνιςτικϐτητασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: Επιςτολό ΕΕ 
Ref.Ares (2017) 1942502 - 
12.04.2017 

T 08.1 1 Ενϋργεια 3: Ατομικϐ χϋδιο 
Δρϊςησ βαςιζϐμενο ςε αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ 
•Ϊκδοςη ΚΤΑ η οπούα θα 
αποςαφηνύζει τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ 
 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.1 1 Ενϋργεια 1: Μεύγμα ςτοχευμϋνων 
και τεκμηριωμϋνων ΕΠΑ, 
εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτϐχων 
αποτελϋςματοσ): 
•Ολοκλόρωςη του ςχεδιαςμοϑ 
και τησ εφαρμογόσ του 
προγρϊμματοσ 
"Επαναπροςδιοριςμϐσ 
Επιχειρηςιακοϑ Μοντϋλου του 
ΟΑΕΔ» ςτην Κεντρικό Διούκηςη 
και τα 12 επιλεγμϋνα ΚΠΑ 
(31.12.2015) 
•Αϑξηςη Ατομικών χεδύων 
Δρϊςησ (ΑΔ) ςτουσ 
εγγεγραμμϋνουσ, ενεργϊ 
αναζητοϑντεσ εργαςύα, ανϋργουσ 
ςτα  Μητρώα του ΟΑΕΔ 
(31.12.2016) 
•Επαναςϑςταςη και 

31-Dec-2016 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

θεςμοθϋτηςη του ρϐλου των 
Εργαςιακών υμβοϑλων ςτα 
ΚΠΑ2 [ςχεδιαςμϐσ για τον ρϐλο-
ευθϑνεσ-εργαλεύα-απαιτόςεισ 
του εργαςιακοϑ ςυμβοϑλου] 
(31.12.2016) 
•ϑνταξη ΑΔ για ϐλουσ τουσ 
εγγεγραμμϋνουσ αναζητοϑντεσ 
εργαςύα ανϋργουσ ηλικύασ 15-24 
ετών, ςτο πλαύςιο του 
Προγρϊμματοσ Εγγϑηςη για τουσ 
Νϋουσ (Youth Guarantee) 
(31.12.2015) 
•Αϑξηςη παροχόσ υπηρεςιών 
ςυμβουλευτικόσ με 
προτεραιϐτητα ςε αναζητοϑντεσ 
εργαςύα ηλικύασ 15-24 ετών 
(31.12.2016) 

T 08.1 1 Ενϋργεια 4: Εξατομικευμϋνη 
υποςτόριξη (αντιςτούχηςη 
προςϐντων-εργαςύασ, 
υποςτόριξη κατϊ την αναζότηςη 
εργαςύασ, κατϊρτιςη ό 
εντατικϐτερη υποςτόριξη των 
μειονεκτοϑντων ομϊδων) 
•Επαναςϑςταςη και 
θεςμοθϋτηςη του ρϐλου των 
Εργαςιακών υμβοϑλων ςτα 
ΚΠΑ2 [ςχεδιαςμϐσ για τον ρϐλο-
ευθϑνεσ-εργαλεύα-απαιτόςεισ 
του εργαςιακοϑ ςυμβοϑλου] 
(31.12.2016) 
•Ενεργοπούηςη μεγαλϑτερου 
αριθμοϑ απϐ τουσ όδη 
εξειδικευμϋνουσ εργαςιακοϑσ 

31-Dec-2016 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ςυμβοϑλουσ ςτο πλαύςιο 
κϊλυψησ αυξημϋνων αναγκών 
για εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ 
ανϋργων και εργοδοτών  
(31.12.2016) 
 

T 08.1 1 Ενϋργεια 5: Ειδικϋσ Κοινωνικϋσ 
Ομϊδεσ (ΕΚΟ): Περιςςϐτερο 
εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ και 
ευρϑτερο φϊςμα 
υποςτηρικτικών υπηρεςιών 
•Επικαιροπούηςη μητρώου 
ανϋργων που υπϊγονται ςτισ 
Ειδικϋσ Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ με 
βϊςη το νϋο νομοθετικϐ πλαύςιο 
•Παροχό εξατομικευμϋνησ 
προςϋγγιςησ ςε ανϋργουσ ΕΚΟ 
 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.1 1 Ενϋργεια 2: Μϋτρα ϋγκαιρησ 
παρϋμβαςησ και πρϐληψησ/ 
Παροχό υπηρεςιών χωρύσ 
αποκλειςμοϑσ και χωρύσ κϐςτοσ 
για ϐλουσ τουσ πολύτεσ 
• Αϑξηςη του αριθμοϑ 
εργαςτηρύων ενεργοπούηςησ-
κινητοπούηςησ ανϋργων με 
προτεραιϐτητα ςε αναζητοϑντεσ 
εργαςύα ηλικύασ 15-24 ετών 
(31.12.2015) 
• ϑνταξη ΑΔ για ϐλουσ 
τουσ εγγεγραμμϋνουσ 
αναζητοϑντεσ εργαςύα ανϋργουσ 
ηλικύασ 15-24 ετών, ςτο πλαύςιο 
του Προγρϊμματοσ Εγγϑηςη για 
τουσ Νϋουσ (Youth Guarantee) 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

(31.12.2015) 
• Κατϊρτιςη προφύλ τησ 
τοπικόσ αγορϊσ εργαςύασ με 
αναγνώριςη ςυγκεκριμϋνων 
αναγκών (31.12.2015) 
• Λειτουργύα Γραφεύων 
Διαςϑνδεςησ Επαγγελματικόσ 
Εκπαύδευςησ ςε πιλοτικϋσ 
ΕΠΑ/ΕΚ με ςτϐχο την 
αποτελεςματικϐτερη ςϑνδεςη 
τησ εκπαύδευςησ με την αγορϊ 
εργαςύασ (31.12.2015) 
 

T 08.1 2 Ενϋργεια 2: Ανϊπτυξη εθνικόσ 
εμβϋλειασ Πληροφοριακοϑ 
υςτόματοσ υλλογόσ και 
Ανϊλυςησ των δεδομϋνων τησ 
αγορϊσ εργαςύασ. 
• Ανϊπτυξη υςτόματοσ 
Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ 
Αγορϊσ Εργαςύασ (Δ/νςη 
Απαςχϐληςησ). 
• Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ 
ςϑζευξησ μεταξϑ των 
αναζητοϑντων εργαςύα και των 
κενών θϋςεων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ (ΟΑΕΔ) 
• Διαςϑνδεςη του 
υςτόματοσ Διϊγνωςησ των 
Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ 
με το ςϑςτημα ςϑζευξησ μεταξϑ 
των αναζητοϑντων εργαςύα και 
των κενών θϋςεων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ (ΟΑΕΔ) 
την ανϊπτυξη του 

31-Dec-2015 - Δ/νςη Απαςχϐληςησ, 
Μονϊδα Ανϊλυςησ και 
Σεκμηρύωςησ και Δ/νςη 
Πληροφορικόσ)-
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 
 
- ΟΑΕΔ  
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

Πληροφοριακοϑ αυτοϑ 
υςτόματοσ θα ςυμβϊλλουν τα 
ολοκληρωμϋνα πληροφοριακϊ 
ςυςτόματα του ΟΑΕΔ, του ΕΠΕ 
και του ΙΚΑ (Δ/νςη 
Απαςχϐληςησ). 
 

T 08.1 2 Ενϋργεια 1: ϑςτημα 
καταγραφόσ θϋςεων εργαςύασ ςε 
εθνικϐ επύπεδο και πρϐςβαςη 
των αναζητοϑντων εργαςύα ςε 
ςχετικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων ςε 
ευρωπαώκϐ, εθνικϐ και 
περιφερειακϐ επύπεδο: 
• Διαςϑνδεςη Portal με το 
Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ 
ϑςτημα ΟΑΕΔ (ΟΠ ΟΑΕΔ) για 
την αυτϐματη ενημϋρωςη 
θϋςεων εργαςύασ 
• Εμπλουτιςμϐσ μητρώου 
εργοδοτών απϐ ςυςτόματα 
τρύτων φορϋων 
• τοχευμϋνη ενύςχυςη 
επικοινωνύασ με εργοδϐτεσ 
• Ανϊπτυξη χώρου ςτο 
Portal για την ενημϋρωςη 
αναζητοϑντων εργαςύα για 
ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ/ 
κατϊρτιςησ, ώςτε να βελτιώςουν 
την θϋςη τουσ ςτην αγορϊ 
εργαςύασ 
 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.3 1 Ενϋργεια 1: Μεύγμα ςτοχευμϋνων 
και τεκμηριωμϋνων ΕΠΑ, 
εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ 

31-Dec-2016 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτϐχων 
αποτελϋςματοσ): 
• Ολοκλόρωςη του 
ςχεδιαςμοϑ και τησ εφαρμογόσ 
του προγρϊμματοσ 
"Επαναπροςδιοριςμϐσ 
Επιχειρηςιακοϑ Μοντϋλου του 
ΟΑΕΔ» ςτην Κεντρικό Διούκηςη 
και τα 12 επιλεγμϋνα ΚΠΑ 
(31.12.2015) 
• Αϑξηςη Ατομικών 
χεδύων Δρϊςησ (ΑΔ) ςτουσ 
εγγεγραμμϋνουσ, ενεργϊ 
αναζητοϑντεσ εργαςύα, ανϋργουσ 
ςτα  Μητρώα του ΟΑΕΔ 
(31.12.2016) 
• Επαναςϑςταςη και 
θεςμοθϋτηςη του ρϐλου των 
Εργαςιακών υμβοϑλων ςτα 
ΚΠΑ2 [ςχεδιαςμϐσ για τον ρϐλο-
ευθϑνεσ-εργαλεύα-απαιτόςεισ 
του εργαςιακοϑ ςυμβοϑλου] 
(31.12.2016) 
• ϑνταξη ΑΔ για ϐλουσ 
τουσ εγγεγραμμϋνουσ 
αναζητοϑντεσ εργαςύα ανϋργουσ 
ηλικύασ 15-24 ετών, ςτο πλαύςιο 
του Προγρϊμματοσ Εγγϑηςη για 
τουσ Νϋουσ (Youth Guarantee) 
(31.12.2015) 
• Αϑξηςη παροχόσ 
υπηρεςιών ςυμβουλευτικόσ με 
προτεραιϐτητα ςε αναζητοϑντεσ 
εργαςύα ηλικύασ 15-24 ετών 
(31.12.2016) 

Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 08.3 1 Ενϋργεια 3: Ατομικϐ χϋδιο 
Δρϊςησ βαςιζϐμενο ςε αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ 
• Ϊκδοςη ΚΤΑ η οπούα θα 
αποςαφηνύζει τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ 
 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.3 1 Ενϋργεια 5: Ειδικϋσ Κοινωνικϋσ 
Ομϊδεσ (ΕΚΟ): Περιςςϐτερο 
εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ και 
ευρϑτερο φϊςμα 
υποςτηρικτικών υπηρεςιών) 
• Επικαιροπούηςη 
μητρώου ανϋργων που 
υπϊγονται ςτισ Ειδικϋσ 
Κοινωνικϋσ Ομϊδεσ με βϊςη το 
νϋο νομοθετικϐ πλαύςιο 
• Παροχό 
εξατομικευμϋνησ προςϋγγιςησ ςε 
ανϋργουσ ΕΚΟ 
 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.3 1 Ενϋργεια 2: Μϋτρα ϋγκαιρησ 
παρϋμβαςησ και πρϐληψησ/ 
Παροχό υπηρεςιών χωρύσ 
αποκλειςμοϑσ και χωρύσ κϐςτοσ 
για ϐλουσ τουσ πολύτεσ 
• Αϑξηςη του αριθμοϑ 
εργαςτηρύων ενεργοπούηςησ-
κινητοπούηςησ ανϋργων με 
προτεραιϐτητα ςε αναζητοϑντεσ 
εργαςύα ηλικύασ 15-24 ετών 
(31.12.2015) 
• ϑνταξη ΑΔ για ϐλουσ 
τουσ εγγεγραμμϋνουσ 
αναζητοϑντεσ εργαςύα ανϋργουσ 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

ηλικύασ 15-24 ετών, ςτο πλαύςιο 
του Προγρϊμματοσ Εγγϑηςη για 
τουσ Νϋουσ (Youth Guarantee) 
(31.12.2015) 
• Κατϊρτιςη προφύλ τησ 
τοπικόσ αγορϊσ εργαςύασ με 
αναγνώριςη ςυγκεκριμϋνων 
αναγκών (31.12.2015) 
• Λειτουργύα Γραφεύων 
Διαςϑνδεςησ Επαγγελματικόσ 
Εκπαύδευςησ ςε πιλοτικϋσ 
ΕΠΑ/ΕΚ με ςτϐχο την 
αποτελεςματικϐτερη ςϑνδεςη 
τησ εκπαύδευςησ με την αγορϊ 
εργαςύασ (31.12.2015) 
 

T 08.3 1 Ενϋργεια 4: Εξατομικευμϋνη 
υποςτόριξη (αντιςτούχηςη 
προςϐντων-εργαςύασ, 
υποςτόριξη κατϊ την αναζότηςη 
εργαςύασ, κατϊρτιςη ό 
εντατικϐτερη υποςτόριξη των 
μειονεκτοϑντων ομϊδων) 
• Επαναςϑςταςη και 
θεςμοθϋτηςη του ρϐλου των 
Εργαςιακών υμβοϑλων ςτα 
ΚΠΑ2 [ςχεδιαςμϐσ για τον ρϐλο-
ευθϑνεσ-εργαλεύα-απαιτόςεισ 
του εργαςιακοϑ ςυμβοϑλου] 
(31.12.2016) 
• Ενεργοπούηςη 
μεγαλϑτερου αριθμοϑ απϐ τουσ 
όδη εξειδικευμϋνουσ εργαςιακοϑσ 
ςυμβοϑλουσ ςτο πλαύςιο 
κϊλυψησ αυξημϋνων αναγκών 

31-Dec-2016 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 
περύπτωςη Διευθϑνςεων. 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

για εξατομικευμϋνεσ υπηρεςύεσ 
ανϋργων και εργοδοτών 
(31.12.2016) 
 

T 08.3 2 Ενϋργεια 2: Ανϊπτυξη εθνικόσ 
εμβϋλειασ Πληροφοριακοϑ 
υςτόματοσ υλλογόσ και 
Ανϊλυςησ των δεδομϋνων τησ 
αγορϊσ εργαςύασ. 
• Ανϊπτυξη υςτόματοσ 
Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ 
Αγορϊσ Εργαςύασ (Δ/νςη 
Απαςχϐληςησ). 
• Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ 
ςϑζευξησ μεταξϑ των 
αναζητοϑντων εργαςύα και των 
κενών θϋςεων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ (ΟΑΕΔ) 
• Διαςϑνδεςη του 
υςτόματοσ Διϊγνωςησ των 
Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ 
με το ςϑςτημα ςϑζευξησ μεταξϑ 
των αναζητοϑντων εργαςύα και 
των κενών θϋςεων ςτην αγορϊ 
εργαςύασ (ΟΑΕΔ) 
την ανϊπτυξη του 
Πληροφοριακοϑ αυτοϑ 
υςτόματοσ θα ςυμβϊλλουν τα 
ολοκληρωμϋνα πληροφοριακϊ 
ςυςτόματα του ΟΑΕΔ, του ΕΠΕ 
και του ΙΚΑ (Δ/νςη 
Απαςχϐληςησ). 
 

31-Dec-2015 Δ/νςη Απαςχϐληςησ, 
Μονϊδα Ανϊλυςησ και 
Σεκμηρύωςησ και Δ/νςη 
Πληροφορικόσ)-
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.3 2 Ενϋργεια 1: ϑςτημα 
καταγραφόσ θϋςεων εργαςύασ ςε 

31-Dec-2015 ΟΑΕΔ – υναρμοδιϐτητα 
διαφορετικών κατϊ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

εθνικϐ επύπεδο και πρϐςβαςη 
των αναζητοϑντων εργαςύα ςε 
ςχετικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων ςε 
ευρωπαώκϐ, εθνικϐ και 
περιφερειακϐ επύπεδο: 
• Διαςϑνδεςη Portal με το 
Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ 
ϑςτημα ΟΑΕΔ (ΟΠ ΟΑΕΔ) για 
την αυτϐματη ενημϋρωςη 
θϋςεων εργαςύασ 
• Εμπλουτιςμϐσ μητρώου 
εργοδοτών απϐ ςυςτόματα 
τρύτων φορϋων 
• τοχευμϋνη ενύςχυςη 
επικοινωνύασ με εργοδϐτεσ 
• Ανϊπτυξη χώρου ςτο 
Portal για την ενημϋρωςη 
αναζητοϑντων εργαςύα για 
ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ/ 
κατϊρτιςησ, ώςτε να βελτιώςουν 
την θϋςη τουσ ςτην αγορϊ 
εργαςύασ 
 

περύπτωςη Διευθϑνςεων. Επιςτολό ΕΕ Ref. 
Ares(2017)3713704 - 24/07/2017 

T 08.5 2 Ενϋργεια 1: Μϋτρα 
προετοιμαςύασ και διαχεύριςησ 
τησ διαδικαςύασ αναδιϊρθρωςησ 
• Διαμϐρφωςη 
ςυςτόματοσ πρϐβλεψησ και 
ςωςτόσ διαχεύριςησ τησ αλλαγόσ 
και τησ αναδιϊρθρωςησ ςτισ 
ΜΜΕ (30.04.2014) 
• Προετοιμαςύα, 
καθοριςμϐσ μεθϐδου και 
εργαλεύων για α) μελϋτη πεδύου 
ςε κλαδικοϑσ φορεύσ  και 

31-Dec-2015 Εθνικϐ Ινςτιτοϑτο 
Εργαςύασ και Ανθρώπινου 
Δυναμικοϑ (ΕΙΕΑΔ) 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
646943 - 06.02.2017  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

επιχειρόςεισ και β) μελϋτη 
αξιολϐγηςησ (30.04.2014) 
• ϑνθεςη, αποτύμηςη 
ςχετικών μελετών και καλών 
πρακτικών (30.09.2014) 
• Ολοκλόρωςη μελϋτησ 
πεδύου (30.09.2014) 
• Ολοκλόρωςη μελϋτησ 
αξιολϐγηςησ (31.03.2015) 
• Πιλοτικό εφαρμογό των 
μϋτρων και των εργαλεύων που 
θα αναπτυχθοϑν για την 
πρϐβλεψη και ςωςτό διαχεύριςη 
τησ αλλαγόσ και τησ 
αναδιϊρθρωςησ (31.08.2015) 
• Τιοθϋτηςη πολιτικών-
ενεργοπούηςη φορϋων 
(31.12.2015) 
 

T 08.5 2 Ενϋργεια 2: Μϋτρα 
εξατομικευμϋνησ υποςτόριξησ 
εργαζομϋνων 
• Παραλαβό μελϋτησ τησ 
Διεθνοϑσ Οργϊνωςησ Εργαςύασ 
ςχετικϊ με καλϋσ πρακτικϋσ και 
εργαλεύα για τη διαχεύριςη τησ 
προςαρμογόσ του εργατικοϑ 
δυναμικοϑ και των επιχειρόςεων 
(Β’ τρύμηνο 2014) 
• Κατϊρτιςη χεδύου 
Δρϊςησ για την αντιμετώπιςη 
τησ επαπειλοϑμενησ ανεργύασ με 
ανϊπτυξη δρϊςεων 
ςυμβουλευτικόσ και παροχόσ 
υποςτόριξησ ςε ςωματεύα 

30-Sep-2014 Διεϑθυνςη Απαςχϐληςησ-
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
646943 -  06.02.2017  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

εργαζομϋνων μεταξϑ ϊλλων ςτισ 
περιπτώςεισ ομαδικών 
απολϑςεων, δρϊςεων εταιρικόσ 
κοινωνικόσ ευθϑνησ για τη 
χρηματοδϐτηςη 
επιχειρηματικϐτητασ απϐ τυχϐν 
πλεονϊζον ανθρώπινο δυναμικϐ 
και δρϊςεισ διευκϐλυνςησ τησ 
κινητικϐτητασ μεταξϑ 
επαγγελμϊτων και κλϊδων μϋςω 
τησ ενδοεπιχειρηςιακόσ 
ςυμβουλευτικόσ και κατϊρτιςησ 
(30.09.2014) 
 

T 09.1 1 Ενϋργεια 4: Διαςϑνδεςη 
διαθϋςιμων οικεύων 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων και 
βϊςεων δεδομϋνων. 

31-Dec-2014 Οικεύεσ Περιφϋρειεσ - 
Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ - 
ΕΤΕΚΣ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 1 Ενϋργεια 2: Εξειδύκευςη 
Περιφερειακών τρατηγικών 
χεδύων Κοινωνικόσ Ϊνταξησ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ  - 
Οικύεσ περιφϋρειεσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 1 Ενϋργεια 3: υνεργαςύα με 
ΕΛΣΑΣ – ΕΤΕΚΣ – ΕΤΑΑΠ 
για διαμϐρφωςη επαρκοϑσ βϊςησ 
ςτοιχεύων και ανϊπτυξησ 
δεικτών 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 1 Ενϋργεια 1: Εκπϐνηςη και 
ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου Πολιτικόσ 
για τη μεύωςη τησ φτώχειασ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 09.1 5 Ενϋργεια 1: Εκπϐνηςη και 
ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου Πολιτικόσ 
για τη μεύωςη τησ φτώχειασ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 5 Ενϋργεια 3: υνεργαςύα με 
ΕΛΣΑΣ – ΕΤΕΚΣ – ΕΤΑΑΠ 
για διαμϐρφωςη επαρκοϑσ βϊςησ 
ςτοιχεύων και ανϊπτυξησ 
δεικτών 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 5 Ενϋργεια 2: Εξειδύκευςη 
Περιφερειακών τρατηγικών 
χεδύων Κοινωνικόσ Ϊνταξησ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ  - 
Οικύεσ περιφϋρειεσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 5 Ενϋργεια 4: Διαςϑνδεςη 
διαθϋςιμων οικεύων 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων και 
βϊςεων δεδομϋνων. 

31-Dec-2014 Οικεύεσ Περιφϋρειεσ - 
Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ - 
ΕΤΕΚΣ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 6 Ενϋργεια 4: Διαςϑνδεςη 
διαθϋςιμων οικεύων 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων και 
βϊςεων δεδομϋνων. 

31-Dec-2014 Οικεύεσ Περιφϋρειεσ - 
Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ - 
ΕΤΕΚΣ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 6 Ενϋργεια 3: υνεργαςύα με 
ΕΛΣΑΣ – ΕΤΕΚΣ – ΕΤΑΑΠ 
για διαμϐρφωςη επαρκοϑσ βϊςησ 
ςτοιχεύων και ανϊπτυξησ 
δεικτών 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.1 6 Ενϋργεια 2: Εξειδύκευςη 
Περιφερειακών τρατηγικών 
χεδύων Κοινωνικόσ Ϊνταξησ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ  - 
Οικύεσ περιφϋρειεσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

T 09.1 6 Ενϋργεια 1: Εκπϐνηςη και 
ολοκλόρωςη του Εθνικοϑ 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου Πολιτικόσ 
για τη μεύωςη τησ φτώχειασ 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
263931 - 22.01.2015 
 

T 09.2 4 Ενϋργεια 1: Ολοκλόρωςη δρϊςησ 
«Οργϊνωςη τησ 
Παρακολοϑθηςησ των 
Κοινωνικών Πολιτικών» 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ  -ΤΠΑΚΠ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ: 
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1914959 - 22.04.2016  
 

T 09.3 3 Ενϋργεια 2: Ολοκλόρωςη του 
ϋργου για τη ςυγκρϐτηςη και 
λειτουργύα του Μηχανιςμοϑ 
Τποςτόριξησ για την ΠΥΤ και τον 
ΕΟΠΤΤ, ςτο πλαύςιο του  Ε.Π. 
Ανϊπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικοϑ 

31-Dec-2015 Δ/νςη Προμηθειών του 
Τ.Τ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
1538678 - 22.03.2017 
 

T 09.3 3 Ενϋργεια 1: Ολοκλόρωςη ϋργου 
«Πρϐγραμμα Τποςτόριξησ των 
Μεταρρυθμύςεων ςτον τομϋα τησ 
Τγεύασ 2013-2015 ςτο πλαύςιο 
τησ πρωτοβουλύασ Τγεύα Εν 
Δρϊςει», ϐπου και 
περιλαμβϊνονται μϋτρα τϐνωςησ 
τησ αποτελεςματικϐτητασ του 
ςυςτόματοσ υγεύασ, με τη 
ςυνεργαςύα του Π.Ο.Τ.  - Ε.Π. 
Διοικητικό Μεταρρϑθμιςη 

31-Dec-2015 Ειδικό Τπηρεςύα 
Εφαρμογόσ του 
Τπουργεύου Τγεύασ 
(ΕΤΣΤΚΑ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
1538678 - 22.03.2017 
 

T 09.3 4 Ενϋργεια 3: Ανϊπτυξη 
ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ 
τησ υλοπούηςησ των 
μεταρρυθμύςεων, ςτο πλαύςιο 
λειτουργύασ τησ Πρωτοβουλύασ 
«Health in Action», ςε 
ςυνεργαςύα με τον Π.Ο.Τ. (ςε 

30-Jun-2015 Γενικό Γραμματεύα 
Τπουργεύου Τγεύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
1538678 - 22.03.2017 
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

λειτουργύα ϋωσ το τϋλοσ του α’ 
εξαμόνου του 2015) 

T 09.3 4 Ενϋργεια 1: ϑςταςη Δ/νςησ 
τρατηγικοϑ χεδιαςμοϑ, η 
οπούα και θα αναλϊβει το 
ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη 
του ςυςτόματοσ 
παρακολοϑθηςησ και 
αναθεώρηςησ τησ ςτρατηγικόσ 
(ςε πλόρη λειτουργύα εντϐσ του 
2ου εξαμόνου 2014). 
 

31-Dec-2014 Γενικό Γραμματεύα 
Τπουργεύου Τγεύασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
1538678 - 22.03.2017 
 

T 09.3 4 Ενϋργεια 2: χεδιαςμϐσ και 
υλοπούηςη ςυςτόματοσ 
παρακολοϑθηςησ του Μνημονύου 
υνεργαςύασ Andor - 
Λυκουρϋντζου για την 
Χυχιατρικό Μεταρρϑθμιςη, 
ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα 
ςτο ςχετικϐ action-plan. 

31-Dec-2015 Δ/νςη Χυχικόσ Τγεύασ Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2017) 
1538678 - 22.03.2017 
 

T 10.1 3 Ενϋργεια 5: Τιοθϋτηςη πολιτικών 
ad hoc για την αντιμετώπιςη τησ 
μαθητικόσ διαρροόσ 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 3 Ενϋργεια 4: Ολοκλόρωςη και 
εφαρμογό του ςυςτόματοσ για 
την καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Mar-2015 ΔΙΟΥΑΝΣΟ/ 
Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 3 Ενϋργεια 6: Ολοκλόρωςη εθνικόσ 
ςτρατηγικόσ για τη μαθητικό 
διαρροό/ πρϐωρη εγκατϊλειψη 
του ςχολεύου 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

 

T 10.1 3 Ενϋργεια 2:¨Ϊκδοςη Τ.Α. (ΤΠΑΙΘ) 
για την υποχρεωτικό καταγραφό 
απϐ τα ςχολεύα των απουςιών 
των μαθητών και τισ 
βαθμολογύεσ/ πρϐοδο των 
μαθητών   &     Διοικητικϋσ 
ενϋργειεσ που αφοροϑν την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Sep-2014 ΤΠΑΙΘ/ Ινςτιτοϑτο 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 3 Ενϋργεια 3: Παρακολοϑθηςη των 
απουςιών των μαθητών με 
ςκοπϐ να εντοπιςτοϑν οι 
«επύφοβοι προσ διαρροό» 
μαθητϋσ για να ληφθοϑν ad hoc 
μϋτρα 

31-Dec-2014 Ινςτιτοϑτο Εκπαιδευτικόσ 
Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 3 Ενϋργεια 1: Οριςμϐσ πεδύων που 
κρύνονται απαραύτητα για την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ (ΜΔ) και τησ πρϐωρησ 
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου 
(ΠΕ)(30.03.2014)   &   Ωντληςη 
ςτοιχεύων απϐ myschool για 
διδακτικϐ ϋτοσ 2013-2014 
(30.06.2014) 
 

30-Jun-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ/ 
ΔΙΟΥΑΝΣΟ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 4 Ενϋργεια 1: Οριςμϐσ πεδύων που 
κρύνονται απαραύτητα για την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ (ΜΔ) και τησ πρϐωρησ 
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου 
(ΠΕ)(30.03.2014)   &    Ωντληςη 
ςτοιχεύων απϐ myschool για 

30-Jun-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ/ 
ΔΙΟΥΑΝΣΟ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

διδακτικϐ ϋτοσ 2013-2014 
(30.06.2014) 

T 10.1 4 Ενϋργεια 2:¨Ϊκδοςη Τ.Α. (ΤΠΑΙΘ) 
για την υποχρεωτικό καταγραφό 
απϐ τα ςχολεύα των απουςιών 
των μαθητών και τισ 
βαθμολογύεσ/ πρϐοδο των 
μαθητών   &     Διοικητικϋσ 
ενϋργειεσ που αφοροϑν την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Sep-2014 ΤΠΑΙΘ/ Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 4 Ενϋργεια 3: Παρακολοϑθηςη των 
απουςιών των μαθητών με 
ςκοπϐ να εντοπιςτοϑν οι 
«επύφοβοι προσ διαρροό» 
μαθητϋσ για να ληφθοϑν ad hoc 
μϋτρα 

31-Dec-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 4 Ενϋργεια 6: Ολοκλόρωςη εθνικόσ 
ςτρατηγικόσ για τη μαθητικό 
διαρροό/ πρϐωρη εγκατϊλειψη 
του ςχολεύου 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 4 Ενϋργεια 4: Ολοκλόρωςη και 
εφαρμογό του ςυςτόματοσ για 
την καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Mar-2015 ΔΙΟΥΑΝΣΟ/ 
Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 4 Ενϋργεια 5: Τιοθϋτηςη πολιτικών 
ad hoc για την αντιμετώπιςη τησ 
μαθητικόσ διαρροόσ 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 6: Ολοκλόρωςη εθνικόσ 
ςτρατηγικόσ για τη μαθητικό 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

διαρροό/ πρϐωρη εγκατϊλειψη 
του ςχολεύου 

Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 5: Τιοθϋτηςη πολιτικών 
ad hoc για την αντιμετώπιςη τησ 
μαθητικόσ διαρροόσ 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 4: Ολοκλόρωςη και 
εφαρμογό του ςυςτόματοσ για 
την καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Mar-2015 ΔΙΟΥΑΝΣΟ/ 
Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 2:¨Ϊκδοςη Τ.Α. (ΤΠΑΙΘ) 
για την υποχρεωτικό καταγραφό 
απϐ τα ςχολεύα των απουςιών 
των μαθητών και τισ 
βαθμολογύεσ/ πρϐοδο των 
μαθητών   &  Διοικητικϋσ 
ενϋργειεσ που αφοροϑν την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Sep-2014 ΤΠΑΙΘ/ Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 3: Παρακολοϑθηςη των 
απουςιών των μαθητών με 
ςκοπϐ να εντοπιςτοϑν οι 
«επύφοβοι προσ διαρροό» 
μαθητϋσ για να ληφθοϑν ad hoc 
μϋτρα 

31-Dec-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 5 Ενϋργεια 1: Οριςμϐσ πεδύων που 
κρύνονται απαραύτητα για την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ (ΜΔ) και τησ πρϐωρησ 
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου 
(ΠΕ)(30.03.2014)   &… Ωντληςη 
ςτοιχεύων απϐ myschool για 

30-Jun-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ/ 
ΔΙΟΥΑΝΣΟ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

διδακτικϐ ϋτοσ 2013-2014 
(30.06.2014) 
 

T 10.1 6 Ενϋργεια 1: Οριςμϐσ πεδύων που 
κρύνονται απαραύτητα για την 
καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ (ΜΔ) και τησ πρϐωρησ 
εγκατϊλειψησ του ςχολεύου 
(ΠΕ)(30.03.2014)   &     Ωντληςη 
ςτοιχεύων απϐ myschool για 
διδακτικϐ ϋτοσ 2013-2014 
(30.06.2014) 

30-Jun-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ/ 
ΔΙΟΥΑΝΣΟ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 6 Ενϋργεια 5: Τιοθϋτηςη πολιτικών 
ad hoc για την αντιμετώπιςη τησ 
μαθητικόσ διαρροόσ 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 6 Ενϋργεια 3: Παρακολοϑθηςη των 
απουςιών των μαθητών με 
ςκοπϐ να εντοπιςτοϑν οι 
«επύφοβοι προσ διαρροό» 
μαθητϋσ για να ληφθοϑν ad hoc 
μϋτρα 

31-Dec-2014 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 6 Ενϋργεια 4: Ολοκλόρωςη και 
εφαρμογό του ςυςτόματοσ για 
την καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

30-Mar-2015 ΔΙΟΥΑΝΣΟ/ 
Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.1 6 Ενϋργεια 2:¨Ϊκδοςη Τ.Α. (ΤΠΑΙΘ) 
για την υποχρεωτικό καταγραφό 
απϐ τα ςχολεύα των απουςιών 
των μαθητών και τισ 
βαθμολογύεσ/ πρϐοδο των 
μαθητών   &      Διοικητικϋσ 
ενϋργειεσ που αφοροϑν την 

30-Sep-2014 ΤΠΑΙΘ/ Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
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Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

καταγραφό τησ μαθητικόσ 
διαρροόσ ςτισ ΕΚ και ςτα ΙΕΚ 

T 10.1 6 Ενϋργεια 6: Ολοκλόρωςη εθνικόσ 
ςτρατηγικόσ για τη μαθητικό 
διαρροό/ πρϐωρη εγκατϊλειψη 
του ςχολεύου 

30-Jun-2015 Ινςτιτοϑτου 
Εκπαιδευτικόσ Πολιτικόσ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ  
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
1830026 - 18.04.2016  
 

T 10.2 1 Ενϋργεια 2: ϑνθεςη τησ 
ςτρατηγικόσ 

30-Jun-2015 ΑΔΙΠ και ΤΠΑΙΘ Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
3561471 - 18.07.2016  
 

T 10.2 1 Ενϋργεια 1: Κατϊθεςη των 
Ιδρυματικών Εκθϋςεων των ΑΕΙ 
οι οπούεσ θα περιλαμβϊνουν ϋνα 
υποκεφϊλαιο ςτρατηγικοϑ 
ςχεδιαςμοϑ 

31-Dec-2014 Αρχό Διαςφϊλιςησ και 
Πιςτοπούηςησ τησ 
Ποιϐτητασ ςτην Ανώτατη 
Εκπαύδευςη (ΑΔΙΠ) 
 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
3561471 - 18.07.2016  
 

T 10.4 1 Ενϋργεια 2: Εξειδύκευςη/ 
οριςτικοπούηςη των οροςόμων 
του ςχεδύου εφαρμογόσ, μεταξϑ 
ϊλλων, για τη διαςφϊλιςη 
ποιϐτητασ ςτη Μαθητεύα, τη 
ςυμμετοχό των κοινωνικών 
εταύρων, την εφαρμογό δϑο 
πιλοτικών προγραμμϊτων 
μαθητεύασ. 

30-Sep-2014 Γενικό Γραμματεύα- -
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
3561631 - 18.07.2016  
 

T 10.4 1 Ενϋργεια 1: Τποβολό ςχεδύου 
εφαρμογόσ Οδικοϑ Φϊρτη για το 
Εθνικϐ τρατηγικϐ Πλαύςιο για 
τη Μαθητεύα με τη ςυνεργαςύα 
αρμϐδιων Τπηρεςιών του 
Τπουργεύου Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων, του Τπουργεύου 
Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 

30-Apr-2014 Γενικό Γραμματεύα- -
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
3561631 - 18.07.2016  
 



 

 

97 

 

Εκ των 
προτϋρω

ν 
αιρεςιμό

τητα 

Κριτόρο που δεν 
εκπληρωνόταν ςτο 

ΕΠΑ 

Ληφθϋν μϋτρο 
Προθεςμύα 

(ημερομηνύα)  
Αρμόδιοι φορεύσ για την 

τόρηςη 

Σο μϋτρο 
ολοκληρώθηκε 

εντόσ τησ 
προθεςμύασ 

(Ν/Ο) 

χολιαςμόσ 

και Πρϐνοιασ και του ΟΑΕΔ. 

T 10.4 1 Ενϋργεια 3: Διαμϐρφωςη Εθνικοϑ 
τρατηγικοϑ Πλαιςύου για τη 
Μαθητεύα 

31-Dec-2015 Γενικό Γραμματεύα- -
Τπουργεύο Εργαςύασ, 
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 
και Πρϐνοιασ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
3561631 - 18.07.2016  
 

T 11.1 3 Εκπϐνηςη ςχεδύου Δρϊςησ για 
την Ποιϐτητα και τη τοχοθεςύα. 

31-Dec-2014 Διεϑθυνςη Ποιϐτητασ και 
Αποδοτικϐτητασ – 
Τπουργεύο Διοικητικόσ 
Μεταρρϑθμιςησ και 
Ηλεκτρονικόσ 
Διακυβϋρνηςησ 

Yes Ικανοποιοϑνται οι απαιτόςεισ τησ 
αιρεςιμϐτητασ:  
Επιςτολό ΕΕ Ref. Ares (2016) 
5722442 - 03.10.2016  
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4. Εφαρμογό των μηχανιςμών για τη διαςφϊλιςη του ςυντονιςμού μεταξύ των 
ΕΔΕΣ και ϊλλων ενωςιακών και εθνικών μϋςων χρηματοοικονομικόσ 
τεχνικόσ (χρηματοδοτικών μϋςων) και με την Ευρωπαώκό Σρϊπεζα 
Επενδύςεων (ΕΣΕπ) [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο δ) του κανονιςμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013] 

 

a) αποτύμηςη τησ εφαρμογόσ των μηχανιςμών ςυντονιςμού που καθορύζονται ςτο 
ςύμφωνο εταιρικόσ ςχϋςησ και, κατϊ περύπτωςη, τυχόν προβλημϊτων που προϋκυψαν 
κατϊ την εφαρμογό τουσ.. 

Για τον καλϑτερο ςυντονιςμϐ μεταξϑ των ΕΔΕΣ και τη δημιουργύα ςυναντύληψησ μεταξϑ 
των ςτελεχών λειτοϑργηςαν τα παρακϊτω δύκτυα, ομϊδεσ εργαςύασ και μηχανιςμού 
ςυνεργαςύασ και ςυντονιςμοϑ: 

Δύκτυο Αξιολόγηςησ των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ 

υγκροτόθηκε τον Ιανουϊριο του 2016. Ο ςτϐχοσ του εύναι η επύτευξη κοινόσ αντύληψησ, η 
ανταλλαγό απϐψεων, η εναρμϐνιςη τησ εφαρμογόσ, η διϊχυςη εμπειρύασ, γνώςεων και 
καλών πρακτικών μεταξϑ των Διαχειριςτικών Αρχών ΕΠ του ΕΠΑ  επύ των Αξιολογόςεων 
που εκπονοϑνται ςτο πλαύςιο των ΕΔΕΣ. Ϊχουν πραγματοποιηθεύ 3 ςυνεδριϊςεισ : 

 τον Ιοϑνιο 2014 ϐπου παρουςιϊςτηκε ςτο ςχϋδιο του Ενιαύου υςτόματοσ 
Παρακολοϑθηςησ των Δεικτών 2014 - 2020   

 τον Οκτώβριο 2015 ϐπου ςυζητόθηκε το περιεχϐμενο των χεδύων  Αξιολϐγηςησ 
των ΕΠ 2014-2020 

  το Μϊρτιο του 2017 ϐπου ςυζητόθηκαν θϋματα δεικτών, ενεργοπούηςησ και 
ωρύμανςησ των ςχεδύων αξιολϐγηςησ, οι προδιαγραφϋσ τησ 1ησ Αξιολϐγηςησ των 
εγκεκριμϋνων χεδύων Αξιολϐγηςησ των Ε.Π. και οι ειδικϋσ απαιτόςεισ για την 
παρακολοϑθηςη των δεικτών του ΕΚΣ.   

Επύςησ, διοργανώθηκε απϐ την ΕΤΑ/Β΄ ϋνα ςυνϋδριο για ϐλα τα ΚΜ για την Αξιολϐγηςη 
των Ε.Π. 2014 - 2020 (5/2014) και 2 ςεμινϊρια με αντικεύμενο το ςχεδιαςμϐ των 
Αξιολογόςεων των Προγραμμϊτων για τα ςτελϋχη των Διαχειριςτικών Αρχών (2/2015 και 
5/2017).  

Δύκτυο ςυντονιςμού για τη ςτρατηγικό ϋξυπνησ εξειδύκευςησ  

υςτϊθηκε το  Υεβρουϊριο του 2016. κοπϐσ του εύναι η ανταλλαγό ιδεών, η διϊχυςη 
καλών πρακτικών, η επεξεργαςύα και ανϊδειξη προτεραιοτότων και προτϊςεων 
εξαςφαλύζοντασ τη ςυνϊφεια και τη ςυμπληρωματικϐτητα μεταξϑ του Εθνικοϑ και του 
Περιφερειακοϑ επιπϋδου και διαςφαλύζοντασ την αποφυγό επικαλϑψεων, για την 
υποςτόριξη τησ υλοπούηςησ τησ Εθνικόσ και των Περιφερειακών τρατηγικών Ϊξυπνησ 
Εξειδύκευςησ. Ϊχει ςυνεδριϊςει μϋχρι ςόμερα 4 φορϋσ. 

Εθνικό Δύκτυο Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Ανϊπτυξησ  

υγκροτόθηκε το 2016 με ςκοπϐ το ςυντονιςμϐ και την παρακολοϑθηςη των εργαλεύων 
Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Ανϊπτυξησ ( Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών 
Κοινοτότων,  Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Επϋνδυςη και Βιώςιμη Αςτικό Ανϊπτυξη). Μϋλη του 
Δικτϑου εύναι οριςμϋνοι εκπρϐςωποι ϐλων των ΔΑ, των Επιτελικών Δομών των 
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Τπουργεύων, των υπηρεςιών τησ ΕΑ, τησ ΜΟΔ, τησ ΕΤΔ τησ Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ 
υνεργαςύασ, τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ. Απϐ τη ςϑςταςό του 
Δικτϑου ϋχουν πραγματοποιηθεύ 3 ςυναντόςεισ . 

Δύκτυο ςυντονιςμού για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 

Σον Ιοϑνιο του 2017 ςυςτϊθηκε δύκτυο ςυντονιςμοϑ δημοςύων ςυμβϊςεων ςτο πλαύςιο 
του ΕΠΑ 2014-2020, με μϋλη τον προώςτϊμενο τησ Μον. Α ΕΤΘΤ και τα ςτελϋχη τησ, 
εκπροςώπουσ απϐ τισ ΔΑ των ΕΠ , λοιπϋσ υπηρεςύεσ τησ ΕΑ, τη ΜΟΔ ΑΕ, την Αρχό 
Πιςτοπούηςησ. Ϊργο του εύναι η διϊχυςη πληροφϐρηςησ για το θεςμικϐ πλαύςιο δ. 
ςυμβϊςεων, η ανταλλαγό απϐψεων, η  διαβοϑλευςη για τισ λύςτεσ ελϋγχου (Ν 4412/16 και 
4413/2016), και ανταλλαγό καλών πρακτικών ςτον τομϋα δημ. υμβϊςεων. 

Ομϊδα εργαςύασ για θϋματα απλοποιημϋνου κόςτουσ  

Για την περαιτϋρω απλοπούηςη τησ εφαρμογόσ των ΕΔΕΣ με τη χρόςη επιλογών 
απλοποιημϋνου κϐςτουσ ϋχει ςυςταθεύ ομϊδα εργαςύασ ςτο πλαύςιο τησ ΕΑ, η οπούα 
πλαιςιώνεται απϐ ςτελϋχη ϐλων των εμπλεκϐμενων ΔΑ.  Ϊργο τησ εύναι να διερευνόςει τισ 
δρϊςεισ των ΕΠ του ΕΚΣ και του ΕΣΠΑ που θα μποροϑςαν να υλοποιηθοϑν με τη χρόςη 
επιλογών απλοποιημϋνου κϐςτουσ και να επεξεργαςτεύ προτϊςεισ για τον προςδιοριςμϐ 
ςυγκεκριμϋνων επιλογών απλοποιημϋνου κϐςτουσ και τησ τεκμηρύωςησ που απαιτεύται. 

Δύκτυο υνεργαςύασ, για την Εθνικό τρατηγικό κατϊ τησ Απϊτησ  

το πλαύςιο εφαρμογόσ μϋτρων κατϊ τησ απϊτησ ςτα ςυγχρηματοδοτοϑμενα ϋργα, οι 
Ελληνικϋσ Αρχϋσ τον Ιανουϊριο του 2014, με πρωτοβουλύα τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Δημοςύων Επενδϑςεων και ΕΠΑ δημιοϑργηςαν τα ανωτϋρω Δύκτυο μεταξϑ τησ ΓΓΔΕ & 
ΕΠΑ, του Εθνικοϑ υντονιςτό κατϊ τησ Διαφθορϊσ, του ΔΟΕ, τησ ΕΔΕΛ, τησ Δ/νςησ Δ41 
Δημοςιονομικών χϋςεων με ΕΕ & Διεθνεύσ Οργανιςμοϑσ και του Γενικοϑ Επιθεωρητό 
Δημϐςιασ Διούκηςησ. Σο Δύκτυο  αξιοποιόθηκε για την κατϊρτιςη τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ 
κατϊ τησ απϊτησ. Η πρώτη τεχνικό ςυνϊντηςη του Δικτϑου πραγματοποιόθηκε ςτισ 22-23 
Υεβρουαρύου 2016. 

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δύκτυο 

υςτϊθηκε το 2012 με επιςπεϑδουςα αρμϐδια Τπηρεςύα την Επιτελικό Δομό 
Περιβϊλλοντοσ. Ϊχει ωσ μϋλη του εκπροςώπουσ απϐ τισ αρχϋσ και τουσ φορεύσ ςχεδιαςμοϑ 
και διαχεύριςησ των αναπτυξιακών, καθώσ και απϐ τισ αντύςτοιχεσ αρμϐδιεσ αρχϋσ για την 
προςταςύα και διαχεύριςη του περιβϊλλοντοσ, ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ επύπεδο. Η 1η 
ςυνεδρύαςη του ΕΠΕΔΙ διοργανώθηκε ςτισ 14 ΜαϏου 2014. τισ 15 ΜαϏου 2014 
πραγματοποιόθηκε κοινό ςυνεδρύαςη του Ευρωπαώκοϑ Δικτϑου Περιβαλλοντικών και ΔΑ 
και του ΕΠΕΔΙ. 

Εθνικό Αγροτικό Δύκτυο   

Σο Δύκτυο αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ εργαλεύο για την βελτύωςη τησ ποιϐτητασ εφαρμογόσ 
του ΠΑΑ, τη διευκϐλυνςη τησ ανταλλαγόσ απϐψεων, εμπειριών και τεχνογνωςύασ μεταξϑ 
ϐλων ϐςων εμπλϋκονται ςε θϋματα ανϊπτυξησ των αγροτικών περιοχών τησ χώρασ. 
Αριθμεύ ςόμερα 186 μϋλη, ςυμμετϋχουν περιφερειακϋσ, τοπικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ, 
οικονομικού και κοινωνικού εταύροι, φορεύσ που αντιπροςωπεϑουν την κοινωνύα των 
πολιτών, περιβαλλοντικού εταύροι, μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, φορεύσ αρμϐδιοι για την 
προώθηςη τησ ιςϐτητασ και τησ μη διϊκριςησ, εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ ιδρϑματα, οι 
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Ομϊδεσ Σοπικόσ Δρϊςησ CLLD/LEADER, καθώσ και τα μϋλη τησ Εταιρικόσ χϋςησ και τησ 
Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ του ΠΑΑ 2014-2020. 

υνϋργειεσ με τον Ορύζοντα 2020 (Η2020) 

Σα αποτελϋςματα τησ επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ που διενεργόθηκε απϐ την ΓΓΕΣ ϋδειξε 
μεγϊλο βαθμϐ ςυνϊφειασ ό / και ςυμπληρωματικϐτητασ μεταξϑ των θεματικών 
προτεραιοτότων ςε εθνικϐ επύπεδο με τισ αντύςτοιχεσ του Η2020. 17 απϐ τισ 28 
ερευνητικϋσ υποδομϋσ του εθνικοϑ Πολυετοϑσ Επενδυτικοϑ χεδύου ςυνδϋονται με 
Ευρωπαώκϋσ υποδομϋσ του Ευρωπαώκοϑ Οδικοϑ Φϊρτη ESFRI. 

Η ΓΓΕΣ υποςτηρύζει την ελληνικό ςυμμετοχό ςε Ευρωπαώκϊ Δύκτυα ERAnets που 
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τον Η2020 και για το ςκοπϐ αυτϐ ϋχει εξειδικεϑςει ςχετικό 
δρϊςη ςτο ΕΠΑΝΕΚ. Ϊχει εξειδικεϑςει ειδικό δρϊςη για τη χρηματοδϐτηςη προτϊςεων που 
πϋραςαν το κατώφλι βαθμολογύασ ςτο «SME Instrument» του Η2020, ϋχουν λϊβει δηλαδό 
«ςφραγύδα αριςτεύασ» (seal of excellence) αλλϊ δεν χρηματοδοτόθηκαν απϐ τον Η2020 
λϐγω ϋλλειψησ κονδυλύων. 

Θϋματα ςυντονιςμού ΕΔΕΣ και Προγρϊμματοσ LIFE 

το πλαύςιο υποςτόριξησ ςε προτϊςεισ πολυμερών ςυνεργαςιών που χρηματοδοτοϑνται 
απϐ το Πρϐγραμμα LIFE οι υπηρεςύεσ του Τ.Π.ΕΝ. εξετϊζουν τα αιτόματα υπϐ το πρύςμα 
τησ προώθηςησ και εφαρμογόσ τησ πολιτικόσ και των προτεραιοτότων του Τπουργεύου. 
Επιπρϐςθετα, αποτυπώνεται η ςυνϋργεια και η ςυμπληρωματικϐτητα τησ υποβαλλϐμενησ 
πρϐταςησ με ςχετικϊ ϋργα που χρηματοδοτοϑνται απϐ τα ΕΔΕΣ και διαςφαλύζεται η μη 
διπλό χρηματοδϐτηςη. 

Κατϊ τη διαδικαςύα εξειδύκευςησ των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ (κατϊ την υποβολό 
προτϊςεων απϐ το Τ.Π.ΕΝ. για εξειδύκευςη νϋων δρϊςεων) εξετϊζεται η πιθανό ςυνϋργεια 
των δρϊςεων αυτών με ϋργα που ϋχουν χρηματοδοτηθεύ απϐ το Πρϐγραμμα LIFE. Ο 
ςυντονιςμϐσ μεταξϑ των παρεμβϊςεων των ΕΔΕΣ και του Προγρϊμματοσ LIFE 
διαςφαλύζεται απϐ την αρμϐδια, κϊθε φορϊ, υπηρεςύα του Τ.Π.ΕΝ. με τη ςυνεργαςύα τησ 
Επιτελικόσ Δομόσ ΕΠΑ Τ.Π.ΕΝ., Σομϋα Περιβϊλλοντοσ, τισ ΔΑ των Προγραμμϊτων του 
ΕΠΑ και την ΕΑ. Απϐ τον Ιοϑλιο του 2016 λειτουργεύ ςτο Πρϊςινο Σαμεύο η Ελληνικό 
Ομϊδα Κροϑςησ για το Πρϐγραμμα LIFE για την περύοδο 2014-2017. 

Φρηματοδοτικόσ Μηχανιςμόσ Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ) 

Σο Τπουργεύο Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ αποτελεύ το Εθνικϐ ημεύο Επαφόσ για τα 
προγρϊμματα του Φρηματοδοτικοϑ Μηχανιςμοϑ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου. Σο 
2017 δημιουργόθηκε υπϐ τη ΓΓΔΕ & ΕΠΑ ‘Ειδικό Τπηρεςύα Προγραμματιςμοϑ, 
υντονιςμοϑ και Παρακολοϑθηςησ τησ υλοπούηςησ των Φρηματοδοτικών Μηχανιςμών του 
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου’. 

Οι Κανονιςμού των EEA Grants για την περύοδο 2014-2021 εκδϐθηκαν το επτϋμβριο του 
2016. την Ελλϊδα πρϐκειται να διανεμηθοϑν πόροι ύψουσ 116,7 εκατ. Ευρώ . Οι 
παρεμβϊςεισ τησ περιϐδου 2014-2021 εύναι ςε διαδικαςύα επύςημησ διαπραγμϊτευςησ με 
τον FMO. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη ϋχει δοθεύ απϐ την Ειδικό Τπηρεςύα ΕΟΦ ςτο ςυντονιςμϐ τησ 
ςτρατηγικόσ, και ωσ ϋνα ςημεύο τησ διαχεύριςησ, των παρεμβϊςεων ΕΟΦ τησ νϋασ περιϐδου 
με αντύςτοιχα προγρϊμματα και ςτρατηγικϋσ του 2014-2020.. 

Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) 
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Σο περιεχϐμενο του ςυντονιςμοϑ μεταξϑ ΕΚΣ – ΕΣΠ ςυνύςταται ςτην ανταλλαγό 
τεχνογνωςύασ και εμπειρύασ. Καθώσ το ΕΣΠ ϋχει ςυγκεκριμϋνεσ  επιλεξιμϐτητεσ 
(ωφελοϑμενοι/εσ εύναι απολυμϋνα ϊτομα ωσ αποτϋλεςμα μαζικών απολϑςεων ςε επύπεδο 
μύασ επιχεύρηςησ ό κλϊδου με πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ, ποςοςτώςεισ, κλπ) και 
τρϐπο λειτουργύασ δεν προκϑπτουν ιδιαύτερα προβλόματα ςτο επύπεδο του ςυντονιςμοϑ 
των παρεμβϊςεων του ΕΚΣ και του ΕΣΠ. Σο ύδιο ιςχϑει και για τη δυνητικό ομϊδα 
ωφελουμϋνων, τουσ Νϋουσ εκτϐσ Απαςχϐληςησ, Εκπαύδευςησ, Κατϊρτιςησ (NEETs): οι 
ςημειακϋσ παρεμβϊςεισ του ΕΣΠ (με τη μορφό Projects) δεν δημιουργοϑν πρϐβλημα 
επικϊλυψησ με τισ αντύςτοιχεσ παρεμβϊςεισ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για την εν λϐγω ομϊδα 
ςτϐχου (μϋςω του Youth Guarantee). 

Σαμεύο Ευρωπαώκόσ Βοόθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 

Σο περιεχϐμενο του ςυντονιςμοϑ (κυρύωσ μϋςω ΕΤΕΚΣ απϐ πλευρϊσ ΕΑ) ςυνύςταται 
ςτην αποφυγό επικαλϑψεων μεταξϑ ΕΚΣ και ΣΕΒΑ, το οπούο ςτη χώρα μασ υλοποιεύται 
μϋςω του ΕΠ Επιςιτιςτικόσ και Βαςικόσ Τλικόσ υνδρομόσ, που αφορϊ ςε διανομό 
τροφύμων και αγαθών πρώτησ ανϊγκησ. Μϋςω ςυνεργαςύασ με το αρμϐδιο για το ΣΕΒΑ 
Τπουργεύο Εργαςύασ, εύναι διαθϋςιμα βαςικϊ ςτοιχεύα για τον τρϐπο υλοπούηςησ του ΣΕΒΑ, 
ϐπωσ οι δικαιοϑχοι, οι παροχϋσ, κλπ. 

Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ (ΑΜΙF)  

Ο ςυντονιςμϐσ ΕΚΣ–AMIF επιτυγχϊνεται μϋςω ςυνεργαςύασ τησ ΕΤΕΚΣ με το αρμϐδιο 
Τπουργεύο Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ και τη νϋα Αρχό Διαχεύριςησ που ανόκει ςτο Τπ. 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. Επύςησ, υπϊρχει ςυνεργαςύα τησ ΕΤΕΚΣ και με το Τπουργεύο 
Τγεύασ που ϋχει αναλϊβει την αξιοπούηςη απευθεύασ χρηματοδοτικόσ γραμμόσ του AMIF 
απϐ την Ε. Επιτροπό. ημειώνεται ϐτι πριν την ύδρυςη του Τπουργεύου Μεταναςτευτικόσ 
Πολιτικόσ οι ςχετικϋσ ςυνεργαςύεσ εύχαν αναπτυχθεύ με το  - αρμϐδιο τϐτε για την πολιτικό 
για πρϐςφυγεσ και μετανϊςτεσ – Τπουργεύο Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ. 
Η  εν λϐγω ςυνεργαςύα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μεταξϑ ϊλλων την χρηματοδϐτηςη απϐ το ΕΚΣ 
των ΠΕΠ Κϋντρων Ϊνταξησ Μεταναςτών ωσ Παραρτόματα ςτη δρϊςη των Κϋντρων 
Κοινϐτητασ. 

Πρόγραμμα για την Απαςχόληςη και την Κοινωνικό Καινοτομύα - EaSi 

Με ςυνεργαςύα μεταξϑ ΕΤΕΚΣ και του Εθνικοϑ ημεύου Επαφόσ (ΕΕ) για το EaSi που 
ανόκει ςτο Τπουργεύο Εργαςύασ, επιτυγχϊνεται η αμοιβαύα μεταφορϊ γνώςησ εκατϋρωθεν 
(ΕΑ – ΕΕ) για τα τεκταινϐμενα ςτα ΕΔΕΣ (κυρύωσ ΕΚΣ) και του εν λϐγω Προγρϊμματοσ. 

υμπληρωματικότητα CEF – ΕΔΕΣ 

υνϋργειεσ των ΕΔΕΣ εντοπύζονται με τουσ διατιθϋμενουσ πϐρουσ του CEF που 
εξυπηρετοϑν την ανϊπτυξη του TEN-T δικτϑου. το πλαύςιο του CEF προωθοϑνται Ϊργα με 
υψηλό ευρωπαώκό προςτιθϋμενη αξύα και βιώςιμεσ και φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον 
υποδομϋσ μεταφορών (ςιδηρϐδρομοσ, εςωτερικϋσ πλωτϋσ οδού). Αντύςτοιχα ςτα ΕΔΕΣ 
προωθοϑνται ϋργα με υψηλό ευρωπαώκό προςτιθϋμενη αξύα για την εξϊλειψη τμημϊτων 
ςυμφϐρηςησ, ςτηρύζοντασ υλοπούηςη ΔΕΔ-Μ τϐςο ςτο κεντρικϐ ϐςο και ςτο εκτεταμϋνο 
δύκτυο , και ϐλοι οι τρϐποι μεταφορϊσ. το πλαύςιο αυτϐ προωθεύται κοινό λύςτα ϋργων 
Σαμεύου υνοχόσ/ΕΣΠΑ και CEF. 
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(γ) Άλλα ςτοιχεύα, κατϊ περύπτωςη. 

 

υςτϊθηκε Σαμεύο Φαρτοφυλακύου (Σαμεύο Επιχειρηματικότητασ ΙΙ) με την υπ. αριθμ. 
7314/1819/29-11-16 ΤΑ. Καθόκοντα διαχεύριςησ αναλαμβϊνει η ΕΣΕΑΝ ΑΕ μϋςω 
υμφωνύασ Φρηματοδϐτηςησ με το Ελληνικϐ Δημϐςιο. τϐχοι του Σαμεύου εύναι η ενύςχυςη 
τησ πρϐςβαςησ ςτη χρηματοδϐτηςη επενδυτικών κεφαλαύων και κεφαλαύων κύνηςησ, για 
την ύδρυςη νϋων καινοτϐμων, εξωςτρεφών και δυναμικών επιχειρόςεων, για την ανϊπτυξη 
υφιςτϊμενων επιχειρόςεων καθώσ και για την ενδυνϊμωςη επιχειρόςεων ό ϊλλων 
οργανιςμών που δραςτηριοποιοϑνται ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ οικονομύασ. 

υςτϊθηκε Σαμεύο Φαρτοφυλακύου (Σαμεύο Επιχειρηματικών υμμετοχών-
ΣΑΕΤΜ) με την ΑΠ7428/1829/2-12-16 ΤΑ. Καθόκοντα διαχεύριςησ και δικαιοϑχοσ 
αναλαμβϊνει το Ευρωπαώκό Σαμεύο Επενδύςεων EIF μϋςω υμφωνύασ Φρηματοδϐτηςησ 
με το Ελληνικϐ Δημϐςιο. τη διαδικαςύα διαχεύριςησ  θα ςυμμετϋχει και η ΕΣΕΑΝ ΑΕ ωσ 
τοπικϐσ ςυνεργϊτησ μϋςω ςχετικόσ ςυμφωνύασ ςυνεργαςύασ. κοπϐσ εύναι η αντιμετώπιςη 
τησ ανεπϊρκειασ τησ αγορϊσ μϋςω επϋνδυςησ ςε επιχειρόςεισ με την παροχό 
επιχειρηματικών κεφαλαύων (Venture Capital/Private Equity Funds). 

υςτϊθηκε Σαμεύο Εξοικονομώ ΙΙ με την ΑΠ 7313/1818/29.11.2016 Τπουργικό 
απϐφαςη, για τισ ανϊγκεσ χρηματοδϐτηςησ των ενεργειακών παρεμβϊςεων ςτον οικιακϐ 
τομϋα. Επιπρϐςθετα και πϋραν τησ εποικοδομητικόσ ςυνεργαςύασ που υπϊρχει με τον ϐμιλο 
τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδύςεων (ΕΙΒ) διερευνϊται και εξετϊζεται και κϊθε 
δυνατϐτητα ϊντληςησ πϐρων και διαςφϊλιςησ πρϐςθετησ χρηματοδϐτηςησ απϐ ϊλλουσ 
διεθνεύσ χρηματοπιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ ϐπωσ πχ CEB, EBRD, BSTDB (THE BLACK SEA 
TRADE AND DEVELOPMENT BANK) για ςημαντικοϑσ τομεύσ τησ οικονομύασ. 
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5. Εφαρμογό τησ ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ τησ εδαφικόσ ανϊπτυξησ ό 
ςυνοπτικό παρουςύαςη τησ εφαρμογόσ των ολοκληρωμϋνων προςεγγύςεων 
βϊςει των προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προόδου προσ την 
επύτευξη των τομϋων προτεραιότητασ που καθορύςτηκαν για ςυνεργαςύα 
[ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο ε) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

α) Γενικόσ ςχολιαςμόσ και αποτύμηςη. 

 

Η Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Ανϊπτυξη ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2014-2020 καλεύται : 

1. να αντιμετωπύςει ςυγκροτημϋνα προκλόςεισ ςε χωρικϐ επύπεδο 

2. να μεγιςτοποιόςει τα οφϋλη, απϐ τισ παρεμβϊςεισ οργανώνοντασ τισ κατϊλληλεσ 

ςυνϋργειεσ Θ.. 

3. να εφαρμϐςει αποδοτικϐτερα τα νϋα εργαλεύα ΣΑΠΣΟΚ, ΟΦΕ, και ΟΦΕ - ΒΑΑ 

H εφαρμογό των εργαλεύων χωρικόσ ανϊπτυξησ και ειδικϐτερα των ΟΦΕ διϋπεται απϐ 
πολϑπλοκεσ απαιτόςεισ και διαδικαςύεσ και απαιτεύ αρκετϐ χρϐνο ωρύμανςησ για να 
υλοποιηθοϑν οι ςχετικϋσ ςτρατηγικϋσ.  Ο ενιςχυμϋνοσ  ρϐλοσ των αςτικών αρχών εύναι 
θετικϐ ςτοιχεύο απαιτεύται ωςτϐςο, χρϐνοσ  για τη διαβοϑλευςη με τουσ πολύτεσ ώςτε 
αφενϐσ να διαςφαλιςτεύ ο ρϐλοσ τησ αςτικόσ αρχόσ και απϐ την ϊλλη να επιτευχθεύ η 
βϋλτιςτη και απρϐςκοπτη υλοπούηςη των παρεμβϊςεων.  

Εύναι ςημαντικϐ να τονιςτεύ ϐτι ςτη χώρα ϐςον αφορϊ τισ ΟΦΕ  ακολουθόθηκε μια  
ουςιαςτικό απϐ τα κϊτω προςϋγγιςη ςτο ςχεδιαςμϐ. Μετϊ τη βαςικό εγκϑκλιο απϐ το 
Τπουργεύο Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ (30/07/2015) και τισ οδηγύεσ για τη διαχεύριςη και 
εφαρμογό (12/04/2016), οι Περιφϋρειεσ προχώρηςαν ςτην εξειδύκευςη ςε ςυνεργαςύα με 
τισ αςτικϋσ αρχϋσ. Ο ρϐλοσ τησ αςτικόσ αρχόσ καθορύςτηκε απϐ κοινοϑ απϐ τισ Περιφϋρειεσ 
με τουσ Δόμουσ 

τουσ ςτϐχουσ τησ χωρικόσ ςτρατηγικόσ κϊθε περιοχόσ, περιλαμβϊνονται η βελτύωςη τησ 
οικονομικόσ κατϊςταςησ και απαςχϐληςησ, η βελτύωςη τησ καθημερινόσ ζωόσ των πολιτών 
με κοινωνικοϑσ ϐρουσ και η προςταςύα του φυςικοϑ και δομημϋνου περιβϊλλοντοσ. 

το πλαύςιο του ΕΠΑ, 14 Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα επϋλεξαν και ξεκύνηςαν τη χρόςη 
των εργαλεύων τησ Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Επϋνδυςησ και τησ Βιώςιμησ Αςτικόσ 
Ανϊπτυξησ. Σα  προγρϊμματα αυτϊ εύναι τα 13 ΠΕΠ και το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα  
Ανταγωνιςτικϐτητασ, Επιχειρηματικϐτητασ και Καινοτομύασ. τα εγκεκριμϋνα ΠΕΠ 
προβλϋπεται η εφαρμογό ΟΦΕ και ΟΦΕ - ΒΑΑ εντϐσ ςυγκεκριμϋνων περιοχών, ενώ ςτο 
ΕΠΑΝΕΚ προγραμματύζει εύτε η ςυμπληρωματικό ςυνδρομό ςτη χρηματοδϐτηςη των 
τρατηγικών Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ των ΠΕΠ εύτε μια νϋα ΟΦΕ_ΒΑΑ. 

Όςον αφορϊ τισ  ΟΦΕ, αυτϋσ αναπτϑςςονται ςτο πλαύςιο τησ κϊθε Περιφϋρειασ και   γύνεται 
ωςτϐςο ενϋργειεσ με ςτϐχο να διευρυνθοϑν  οι παρεμβϊςεισ και να αποκτόςουν 
διαπεριφερειακϐ χαρακτόρα ϐπου αυτϐ εύναι αναγκαύο ϐπωσ η ΟΦΕ του Αςωποϑ, που 
αναφϋρεται παρακϊτω. 

Με πρωτοβουλύα του Τπουργεύου Οικονομύασ, ςυγκροτόθηκε το δύκτυο Φωρικόσ 
Ανϊπτυξησ, το οπούο ϋχει ςυντονιςτικϐ ρϐλο και ςυμβϊλλει ςτην ανταλλαγό απϐψεων για 
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θϋματα επύλυςησ προβλημϊτων και ανταλλαγό εμπειριών και τεχνογνωςύασ. το πλαύςιο 
αυτϐ,  απϐ το Τπουργεύο Οικονομύασ παρϋχεται ςυνεχόσ υποςτόριξη και καθοδόγηςη  προσ 
τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα ςε θϋματα Φωρικόσ Ανϊπτυξησ μϋςω του γραφεύου 
υποςτόριξησ «Helpdesk». 

Η κϊθε Περιφϋρεια ςε ςυνεργαςύα με τουσ εν δυνϊμει ενδιϊμεςουσ φορεύσ προςδιϐριςε τισ 
ανϊγκεσ, τισ διαδικαςύεσ, τα κριτόρια και τισ προτεραιϐτητεσ των ςτρατηγικών ςϑμφωνα 
με το θεςμικϐ πλαύςιο και ακολουθόθηκαν κατϊ περύπτωςη :   

 Αυςτηρϋσ ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ 

 Καθοριςμϐσ τησ περιοχόσ βϊςει ειδικών κριτηρύων, μελετών και διαβουλεϑςεων 

 υνδυαςμϐσ των ανωτϋρων 

ε κϊθε περύπτωςη, η τελικό εξειδύκευςη και ο καθοριςμϐσ  των παρεμβϊςεων  ΟΦΕ 
πραγματοποιεύται κατϐπιν διαβοϑλευςησ με τουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ ςε τοπικϐ, 
δημοτικϐ, περιφερειακϐ επύπεδο καθώσ και τα αρμϐδια Τπουργεύα. 

ημαντικϐ ρϐλο παύζει η κινητοπούηςη των πολιτών και η ενεργϐσ ςυμμετοχό τουσ ςτον 
καθοριςμϐ των παρεμβϊςεων και τη λόψη αποφϊςεων, καθώσ και η ςυνεργαςύα ϐλων των 
εμπλεκομϋνων φορϋων.  

Όςον αφορϊ τισ ΟΦΕ εκτϐσ αςτικών περιοχών, με βϊςη την υλοπούηςη διαπιςτώνεται ϐτι 
περύπου το 87% των πϐρων του ΕΣΠΑ και το 58% των πϐρων του ΕΚΣ ςε ςχϋςη με τα 
προγραμματικϊ ςτοιχεύα για ΟΦΕ, ϋχει ενεργοποιηθεύ. Για το  ΕΣΠΑ το ποςοςτϐ υλοπούηςησ 
κρύνεται ικανοποιητικϐ. Η ενεργοπούηςη των δρϊςεων ΕΚΣ παρουςιϊζει υςτϋρηςη καθώσ 
οι ςχετικϋσ  δρϊςεισ ωςτϐςο αφοροϑν δρϊςεισ που ϋπονται των ϋργων ΕΣΠΑ και 
αντιςτοιχοϑν ςε μικρϐ μερύδιο του προϒπολογιςμοϑ.  

Οι ςτρατηγικϋσ των ΟΦΕ εκτϐσ αςτικών περιοχών, εφαρμϐζονται ςυχνϊ ςε ευρϑτερεσ 
περιοχϋσ και ϋχουν ςυγκεκριμϋνουσ θεματικοϑσ ό τομεακοϑσ ςτϐχουσ που αφοροϑν κατϊ 
κϑριο λϐγο τον πολιτιςμϐ, το περιβϊλλον, την επιχειρηματικϐτητα κ.λ.π. ε ϐλεσ τισ 
εγκεκριμϋνεσ τρατηγικϋσ, αρμϐδιοσ φορϋασ για τη διαχεύριςη τουσ ϋχουν οριςτεύ οι  
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ των ΕΠ. 

Ιδιαύτερη περύπτωςη αποτελεύ το παρϊδειγμα του Αςωποϑ, ϐπου πρϐκειται για ΟΦΕ με 
διαπεριφερειακϐ χαρακτόρα και ςτϐχο την περιβαλλοντικό και οικολογικό αποκατϊςταςη 
τησ ρυπαςμϋνησ περιοχόσ του ποταμοϑ Αςωποϑ λϐγω επιβϊρυνςόσ τησ απϐ τισ 
παρακεύμενεσ βιομηχανύεσ και ϊλλουσ παρϊγοντεσ.  

Ο Θεματικϐσ τϐχοσ που πρωτύςτωσ ςυμμετϋχει ςτισ ςτρατηγικϋσ ΟΦΕ εύναι ο Θ6 που ςτισ 
περιςςϐτερεσ ΟΦΕ των Περιφερειών και ακολουθοϑν οι Θεματικού τϐχοι 2, 7, 3, 4, 8, 9, 5 
και 10. 

ϑμφωνα με τισ δημοςιευμϋνεσ προςκλόςεισ, παρατηρεύται ενεργοπούηςη κυρύωσ των Θ 6, 
7, 4 και 5.  

ε προγραμματικϐ επύπεδο, για το ΕΣΠΑ,  ικανοποιεύται η υποχρϋωςη τησ διϊθεςησ  5% 
των πϐρων του για εφαρμογό ΒΑΑ. ε ϐ,τι αφορϊ ςτισ ΟΦΕ- ΒΑΑ και  με βϊςη τα διαθϋςιμα 
ςτοιχεύα, διαπιςτώνεται ϐτι υπϊρχει ςημαντικό ενεργοπούηςη καθώσ περύπου το 94% του 
ΕΣΠΑ και το 91% του ΕΚΣ ςε ςχϋςη με τα προγραμματικϊ ςτοιχεύα, ϋχει ενεργοποιηθεύ.  

Οι ςτρατηγικϋσ των ΟΦΕ - ΒΑΑ ςτο πλαύςιο των ΕΠ 2014 – 2020 ϋχουν τα παρακϊτω 
χαρακτηριςτικϊ : 
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 Προβλϋπουν τη χρόςη των ταμεύων ΕΣΠΑ και ΕΚΣ για δρϊςεισ που εφαρμϐζονται 
ςτο πλαύςιο των ΠΕΠ 

 Προβλϋπουν ςυνδυαςμϐ παρεμβϊςεων απϐ διαφορετικϋσ επενδυτικϋσ 
προτεραιϐτητεσ και θεματικοϑσ ςτϐχουσ 

 Προβλϋπεται η υλοπούηςη δρϊςεων που θα ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη γειτονικών 
και υποβαθμιςμϋνων περιοχών και θα δημιουργόςουν ςυνϋργειεσ με θετικϐ 
αποτϋλεςμα 

 Προβλϋπεται η αξιοπούηςη του αναπτυξιακοϑ δυναμικοϑ και ςτοχεϑεται η αϑξηςη 
τησ απαςχϐληςησ και του ειςοδόματοσ, ενώ παρϊλληλα επιδιώκεται η διαςφϊλιςη 
τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ϋνταξησ 

Ο ρϐλοσ των αςτικών αρχών ςτισ ΒΑΑ ποικύλλει μεταξϑ των Περιφερειών ωσ εξόσ : 

 οι αςτικϋσ αρχϋσ εύναι υπεϑθυνεσ για το ςχεδιαςμϐ τησ ςτρατηγικόσ, τη δημϐςια 
διαβοϑλευςη, τη διαμϐρφωςη εταιρικών ςχϋςεων και την παρακολοϑθηςη τησ 
ςτρατηγικόσ ενώ ο ρϐλοσ των αςτικών αρχών ορύζεται με κοινό απϐφαςη αυτών 
και των διαχειριςτικών αρχών 

 οι αςτικϋσ αρχϋσ ςυμμετϋχουν ςτην αξιολϐγηςη τησ ςυνϊφειασ των προτεινϐμενων 
ϋργων με τισ αντύςτοιχεσ ςτρατηγικϋσ ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ 

 τισ περιπτώςεισ των Μητροπολιτικών περιοχών με μεγϊλουσ δόμουσ, ϐπωσ ςτην 
Περιφϋρεια Αττικόσ και τη Μητροπολιτικό περιοχό τησ Θεςςαλονύκησ, οι αςτικϋσ 
αρχϋσ ενεργοϑν ωσ ενδιϊμεςεσ αρχϋσ διαχεύριςησ και αναλαμβϊνουν ϐλεσ τισ 
ευθϑνεσ τησ διαχεύριςησ και τησ εφαρμογόσ τησ ςτρατηγικόσ 

Οι προκλόςεισ που ςχετύζονται με την υλοπούηςη των ςτρατηγικών μϋςω των ΟΦΕ 
ςυνοψύζονται ςτα εξόσ : 

 Προςαρμογό ςτισ νϋεσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ και ειδικϊ τισ Κρατικϋσ  Ενιςχϑςεισ. 
Οι Υορεύσ Εφαρμογόσ θα πρϋπει να πληροϑν τα κριτόρια των Κρατικών 
Ενιςχϑςεων. 

 Διαςφϊλιςη τησ ολοκληρωμϋνησ ςτρατηγικόσ ςτο ςτϊδιο του ςχεδιαςμοϑ και τησ 
εφαρμογόσ – προςαρμογό ςτο μακροπρϐθεςμο προγραμματιςμϐ 

 Εξαςφϊλιςη τησ ικανϐτητασ ανταπϐκριςησ ενδιϊμεςων φορϋων, του ςυντονιςμοϑ 
ϐλων των εμπλεκομϋνων φορϋων με την υλοπούηςη των ςτρατηγικών και τησ 
ςυνεχοϑσ ομαλόσ διακυβϋρνηςησ και τον καθοριςμϐ των αρμοδιοτότων 

 Καθοριςμϐσ ιςορροπύασ, ςυνϋργειασ, χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ και ςυντονιςμοϑ  
ανϊμεςα ςε ώριμεσ ςτρατηγικϋσ και ϋργα, καθώσ και ςε ϊλλα εμβληματικϊ ϋργα τησ 
περιοχόσ που μπορεύ να εύναι ολοκληρωμϋνα, ςε εξϋλιξη ό προγραμματιςμϋνα. 

 Επιτυχόσ ςυνδυαςμϐσ και ςυντονιςμϐσ διαφορετικόσ φϑςεωσ παρεμβϊςεων  ϐπωσ  
π.χ. ϋργων υποδομών με δρϊςεισ κοινωνικόσ ϋνταξησ και αντιμετώπιςησ τησ 
φτώχειασ 

 Εξαςφϊλιςη πραγματικόσ και ουςιαςτικόσ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ και επιτυχόσ 
ενςωμϊτωςη των προτϊςεων ςτην τελικό ςτρατηγικό 
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 Μϋριμνα για εϑρεςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςε τοπικϐ επύπεδο, για την ενύςχυςη 
τησ ποιϐτητασ του ςχεδιαςμοϑ, καθώσ και για ςυλλογό δεδομϋνων για περιοχϋσ με 
γεωγραφικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ 

χετικϊ με το  εργαλεύο ΣΑΠΣΟΚ, η χρϐνια τεχνογνωςύα ςτην υλοπούηςη προςϋγγιςησ 
Leader,  οδόγηςε ςτην ενεργοπούηςη ΣΑΠΣΟΚ αρχικϊ απϐ το ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΘΑ, 
προκειμϋνου να ςυνδυαςτεύ η αποκτώμενη εμπειρύα με τισ νϋεσ κανονιςτικϋσ απαιτόςεισ 
και ςτρατηγικϋσ ενώ παρϊλληλα να δημιουργηθεύ η αφετηρύα για τη ςυμμετοχό και ϊλλων 
Σαμεύων με ελϊχιςτη εμπειρύα ςτην εφαρμογό του εργαλεύου ΣΑΠΣΟΚ. 

Πριν την ενεργοπούηςη του ΣΑΠΣΟΚ οι αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ του ΤΠΑΑΣ ϋδωςαν ιδιαύτερη 
ϋμφαςη ςτην οργϊνωςη ενημερωτικών δρϊςεων ςε ϐλα τα επύπεδα εμπλεκομϋνων με την 
προςϋγγιςη Leader, παρουςιϊζοντασ αναλυτικϊ τισ νϋεσ απαιτόςεισ.  

την προγραμματικό περύοδο 2014 -2020, η εφαρμογό του ΣΑΠΣΟΚ που υλοποιεύ το 
ΤΠΑΑΣ, καλεύται να αντιμετωπύςει νϋεσ προκλόςεισ που προϋρχονται απϐ τη ςυνεργαςύα 
και τη ςυνϋργεια των δϑο Σαμεύων (ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ), καθώσ αυτϊ παρϐλο που ανόκουν 
ςτο ύδιο Τπουργεύο διϋπονται απϐ διαφορετικοϑσ κανϐνεσ και διοικητικϋσ διαδικαςύεσ. 

Οι ςτρατηγικϋσ καλϑπτουν κυρύωσ υποπεριφερειακϋσ περιοχϋσ κατεξοχόν 
αγροτικϋσ/αλιευτικϋσ . 

Για τα ταμεύα ΕΣΠΑ και ΕΚΣ, οριςμϋνα ΠΕΠ ϋχουν επιλϋξει την εφαρμογό ΣΑΠΣΟΚ ςε 
ποργραμματικϐ επύπεδο. ε αυτϊ επιδιώκεται οι δρϊςεισ των ανωτϋρω Σαμεύων να 
λαμβϊνουν υπϐψη τισ αναπτυξιακϋσ παρεμβϊςεισ των Leader και ϐπου εύναι εφικτϐ να 
ςυμβϊλλουν ςτη διαςϑνδεςη αςτικών και αγροτικών περιοχών. Βϊςη για την επιτϊχυνςη 
τησ ενεργοπούηςησ  των  ΣΑΠΣΟΚ  για το ΕΣΠΑ και το ΕΚΣ,  αποτελεύ η ςχετικό εγκϑκλιοσ 
για το ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη τησ ΕΤΑ (26/07/2017). το πλαύςιο αυτϐ, κρύνεται 
αναγκαύο να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό ςτη ςυνϋργεια και τη ςυμπληρωματικϐτητα μεταξϑ 
εργαλεύων ΣΑΠΣΟΚ και ΟΦΕ. Θετικϐ ςτοιχεύο θεωρεύται η εκχώρηςη  του ΣΑΠΣΟΚ απϐ το 
ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ ςτισ Περιφϋρειεσ με αποτϋλεςμα οι Περιφϋρειεσ να διαμορφώςουν μύα 
ολοκληρωμϋνη εικϐνα των δρϊςεων τησ περιοχόσ τουσ γεγονϐσ που θα ςυμβϊλλει ςτην 
καλϑτερη λόψη αποφϊςεων και την αποφυγό επικαλϑψεων ςτην υλοπούηςη των 
παρεμβϊςεων. 

 

β) Επιςκόπηςη τησ υλοπούηςησ τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα τοπικών 
κοινοτότων.  

 

Η «Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα των Σοπικών Κοινοτότων» αποτελεύ ϋνα απϐ τα 
εργαλεύα εφαρμογόσ τησ Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Ανϊπτυξησ η εφαρμογό του οπούου 
ξεκύνηςε το 2016  για τα Σαμεύα ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ. 

Η ϋναρξη εφαρμογόσ τησ προςϋγγιςησ πραγματοποιόθηκε με την διεξαγωγό ενημερωτικών 
ςυναντόςεων και ημερύδων τϐςο ςτουσ Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ Διαχεύριςησ ϐςο και ςτουσ εν 
δυνϊμει δικαιοϑχουσ και ςυμπληρωματικϊ εκδϐθηκαν διευκρινιςτικού οδηγού που 
αναρτόθηκαν ςτισ ιςτοςελύδεσ του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

τισ ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ και  ημερύδεσ παρουςιϊςθηκαν τα εξόσ θϋματα: 
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 Ενημερωτικό τεχνικό ςυνϊντηςη (18 και 19 Ιανουαρύου 2016) για τουσ Ενδιϊμεςουσ 

Υορεύσ ϐπου παρουςιϊςθηκε το Μϋτρο 19 και το προςχϋδιο τησ 1ησ πρϐςκληςησ 

 Ημερύδα (4 Μαρτύου 2016) για τουσ εν δυνϊμει δικαιοϑχουσ ςχετικϊ με : 

α) την παρουςύαςη του Μϋτρου 19 Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών 
Κοινοτότων – CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, 

 β) την παρουςύαςη του ςχεδύου τησ πρϐςκληςησ αλλϊ και τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ για την επιλογό των Ομϊδων Σοπικόσ Δρϊςησ και  

γ) την παρουςύαςη του κανονιςμοϑ 1407/2013 για ενιςχϑςεισ όςςονοσ ςημαςύασ, 
του κανονιςμοϑ 702/2014 για τισ κρατικϋσ ενιςχϑςεισ και εν μϋρει παρουςύαςη του 
γενικοϑ απαλλακτικοϑ κανονιςμοϑ 651/2014. 

 Διημερύδα για τουσ εν δυνϊμει δικαιοϑχουσ του Εθνικοϑ Δικτϑου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 

/ΕΑΔ (16 & 17 ΜαϏου 2016) με θϋμα «Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών 

Κοινοτότων – CLLD/LEADER» ςχετικϊ με : 

α) την εξοικεύωςη με το Κοινϐ Πλαύςιο Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ (ΚΠΠΑ), ςτο 
πλαύςιο χρηματοδϐτηςησ απϐ το ΕΓΣΑΑ και  

β) την παροχό διευκρινιςτικών ςτοιχεύων για την προετοιμαςύα και υποβολό των 
προτεινϐμενων τοπικών προγραμμϊτων, ςτο πλαύςιο τησ Σοπικόσ Ανϊπτυξησ με 
Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων (CLLD/LEADER) 

Ο διευκρινιςτικού οδηγού που εκδϐθηκαν αφοροϑςαν: 

 Σα ποςοςτϊ ενύςχυςησ δικαιοϑχων δρϊςεων Μ19.2 «τόριξη υλοπούηςησ δρϊςεων των 

ςτρατηγικών τοπικόσ ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα τοπικών κοινοτότων» - Κρατικϋσ 

Ενιςχϑςεισ  

 Σισ δυνατϐτητεσ υλοπούηςησ δρϊςεων για την αντιμετώπιςη του προςφυγικοϑ 

ζητόματοσ μϋςω CLLD/LEADER  

τισ 22/06/2016 πραγματοποιόθηκε η πρώτη πρϐςκληςη με δικαιοϑχουσ τισ Ομϊδεσ 
Σοπικόσ Δρϊςησ (Ο.Σ.Δ.) (ΥΕΚ 1839/Β/2016) για την επιλογό ςτρατηγικών τοπικόσ 
ανϊπτυξησ με πρωτοβουλύα τοπικών κοινοτότων ςτο πλαύςιο του Μϋτρου 19 «τόριξη για 
τοπικό ανϊπτυξη μϋςω του Leader» του ΠΑΑ 2014-2020  π/υ 322 εκατ. ΕΤΡΨ (ΔΔ)  και ςτο 
πλαύςιο τησ Προτεραιϐτητασ 4 «Αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και τησ Εδαφικόσ υνοχόσ» του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 π/υ 54 εκ. € (ΔΔ). 

Η Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων, ϐςον αφορϊ ςτο Μϋτρο 19 του 
ΠΑΑ 2014-2020 θα εφαρμοςτεύ ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ, ςϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ ΕΕ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Νομοϑ Θεςςαλονύκησ και των Δόμων του Νομοϑ Αττικόσ τησ 
Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Νόςων. Οι εν λϐγω περιοχϋσ θα αποτελοϑνται απϐ 
Σοπικϋσ/Δημοτικϋσ Κοινϐτητεσ των οπούων ο ςυνολικϐσ μϐνιμοσ πληθυςμϐσ ό ο μϐνιμοσ 
πληθυςμϐσ των εκτϐσ ςχεδύου περιοχών εύναι μικρϐτεροσ των 15.000 κατούκων με 
εξαύρεςη τα μικρϊ νηςιϊ ςτα οπούα δεν ϋχει ιςχϑ ο ανωτϋρω πληθυςμιακϐσ περιοριςμϐσ 
(αφορϊ το ςϑνολο των νηςιών τησ χώρασ με εξαύρεςη την Κρότη και την Εϑβοια). το ΠΑΑ 
2014-2020 ϋχει τεθεύ ωσ δεύκτησ οι 50 περιοχϋσ εφαρμογόσ, οι οπούεσ ςυνολικϊ μποροϑν να 
καλϑπτουν ϋκταςη ύςη ϋωσ και το 100% των επιλϋξιμων περιοχών παρϋμβαςησ LEADER. 
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Για τισ περιοχϋσ εφαρμογόσ των τοπικών προγραμμϊτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 
λαμβϊνεται υπϐψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, ϐπου ωσ «περιοχό αλιεύασ και 
υδατοκαλλιϋργειασ» νοεύται μια περιοχό η οπούα βρϋχεται απϐ θϊλαςςα, ποταμϐ ό λύμνη ό 
περιλαμβϊνει τεχνητϋσ λύμνεσ ό λεκϊνη ποταμοϑ και ςτην οπούα ουςιαςτικϐ ποςοςτϐ του 
πληθυςμοϑ απαςχολεύται ςτον τομϋα τησ αλιεύασ ό τησ υδατοκαλλιϋργειασ, εύναι δηλαδό 
λειτουργικϊ ςυνεκτικό απϐ γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό ϊποψη. τϐχοσ εύναι η 
επιλογό 10 περιοχών εφαρμογόσ, ςε περύπτωςη μονο-ταμειακόσ προςϋγγιςησ, ενώ ςτισ 
περιπτώςεισ πολϑ-ταμειακόσ προςϋγγιςησ δεν υπϊρχει περιοριςμϐσ ωσ προσ τον αριθμϐ 
των περιοχών «αλιεύασ και υδατοκαλλιϋργειασ». 

το πλαύςιο τησ πρϐςκληςησ η ςυνολικό Δημϐςια Δαπϊνη του κϊθε προτεινϐμενου μονο-
ταμειακοϑ προγρϊμματοσ τοπικόσ ανϊπτυξησ που αφορϊ προςϋγγιςη ΕΓΣΑΑ, δεν μπορεύ 
να υπερβαύνει το ποςϐ των οκτώ (8) εκατομμυρύων ευρώ εκτϐσ των περιπτώςεων 
υποβολόσ προγρϊμματοσ τοπικόσ ανϊπτυξησ ςτο οπούο ο μϐνιμοσ πληθυςμϐσ τησ περιοχόσ 
εφαρμογόσ εύναι ϊνω των 100.000 κατούκων, ϐπου η Δημϐςια Δαπϊνη μπορεύ να ανϋλθει 
ϋωσ τα δώδεκα (12) εκατομμϑρια ευρώ. τισ περιπτώςεισ πολυ-ταμειακόσ προςϋγγιςησ 
(ςυμμετοχό ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ) η προτεινϐμενη ςυνολικό Δημϐςια Δαπϊνη μπορεύ να 
ανϋλθει ϋωσ το ποςϐ των δώδεκα (12) εκατομμυρύων ευρώ για περιοχϋσ με μϐνιμο 
πληθυςμϐ κϊτω των 100.000 κατούκων και δεκαϋξι (16) εκατομμϑρια ευρώ για περιοχϋσ με 
μϐνιμο πληθυςμϐ ϊνω των 100.000 κατούκων και με την προϒπϐθεςη ϐτι η Δημϐςια 
Δαπϊνη που θα αφορϊ ςτην προςϋγγιςη ΕΓΣΑΑ δεν  μπορεύ να υπερβαύνει τα ανωτϋρω 
ϐρια που περιγρϊφονται ςτην περύπτωςη μονο-ταμειακόσ προςϋγγιςησ. ε κϊθε 
περύπτωςη η τελικό Δημϐςια Δαπϊνη του κϊθε τοπικοϑ προγρϊμματοσ θα διαμορφωθεύ 
βϊςει του πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ εφαρμογόσ, τησ βαθμολογύασ τησ προτεινϐμενησ 
πρϐταςησ, τησ ρεαλιςτικϐτητασ των προτεινϐμενων δρϊςεων, καθώσ και το ϑψοσ των 
διαθϋςιμων πιςτώςεων. Για τισ περιπτώςεισ μονο-ταμειακόσ προςϋγγιςησ ΕΣΘΑ η 
ςυνολικό Δημϐςια Δαπϊνη του κϊθε προτεινϐμενου προγρϊμματοσ δεν μπορεύ να εύναι 
μικρϐτερη του ποςοϑ των τριών (3) εκατομμυρύων ευρώ. 

Όλοι οι ενδιαφερϐμενοι φορεύσ, ςτο πλαύςιο τησ εν λϐγω πρϐςκληςησ, υποχρεοϑνταν να 
υποβϊλλουν τισ προτϊςεισ τουσ ςταδιακϊ ςε  Υϊκελο Α (καταληκτικό ημερομηνύα 
20.07.2016) και Υϊκελο Β (καταληκτικό ημερομηνύα 16.09.2016), ώςτε η υποψηφιϐτητα 
τουσ να εύναι αποδεκτό. 

Για την εξϋταςη των προτϊςεων, ςτο πλαύςιο τησ ανωτϋρω πρϐςκληςησ ςυςτϊθηκαν και 
ςυγκροτόθηκαν  οι απαραύτητεσ Επιτροπϋσ Αξιολϐγηςησ, καθώσ και δευτεροβϊθμια 
Επιτροπό Αξιολϐγηςησ για την εξϋταςη τυχϐν προςφυγών. Για την περαιτϋρω κατϊρτιςη 
των μελών των Επιτροπών Αξιολϐγηςησ πραγματοποιόθηκε ημερύδα ςτισ 9-9-2016. 

το πλαύςιο τησ 1ησ πρϐςκληςησ εγκρύθηκαν :  

 31 πολϑ-ταμειακϊ τοπικϊ προγρϊμματα με τη ςυμμετοχό ΕΓΣΑΑ και ΕΣΘΑ 

 16 μονο-ταμειακϊ τοπικϊ προγρϊμματα με τη ςυμμετοχό μϐνο του ΕΓΣΑΑ 

 2 μονο-ταμειακϊ τοπικϊ προγρϊμματα με τη ςυμμετοχό μϐνο του ΕΣΘΑ 

χετικϊ με τη ςυμμετοχό των υπολούπων ΕΔΕΣ ςτα ΣΑΠΣΟΚ, ϋωσ το τϋλοσ του 2016 δεν 
υπόρχε ενεργοπούηςη.  
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γ) Επιςκόπηςη τησ υλοπούηςησ των ολοκληρωμϋνων χωρικών επενδύςεων, κατϊ 
περύπτωςη.  

 

Η ϋναρξη τησ ςτρατηγικόσ για τη Φωρικό Ανϊπτυξη, ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 36 του Καν. 1303/2013, πραγματοποιόθηκε με την ϋκδοςη των παρακϊτω δϑο 
εγκυκλύων,  

- 81168/ΕΤΑ 1796/ 30-7-2015 

- 40134/ΕΤΘΤ/373/ 12-4-2016 

Οι ανωτϋρω εγκϑκλιοι εκδϐθηκαν απϐ το Τπουργεύο, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ με βϊςη τισ 
οδηγύεσ των υπηρεςιών τησ Ε.Ε. και  με ςτϐχο την παροχό ενιαύων πληροφοριών και 
διευκρινόςεων ςε θϋματα ΟΦΕ και  ΟΦΕ – ΒΑΑ. Η πρώτη εγκϑκλιοσ «81168/ΕΤΑ 1796/ 
30-7-2015, δύνει ϋμφαςη ςτον τρϐπο ϋναρξησ μύασ ΟΦΕ και ΟΦΕ – ΒΑΑ, ενώ η δεϑτερη 
40134/ΕΤΘΤ/373/ 12-4-2016 επικεντρώνεται ςτην εφαρμογό των ΟΦΕ και των ΟΦΕ – 
ΒΑΑ.  

Οι κανονιςτικϋσ διατϊξεισ, οι οδηγύεσ τησ ΕΕ  και οι μετϋπειτα εγκϑκλιοι του Τπουργεύου 
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ αποτϋλεςαν τη βϊςη του ςχεδιαςμοϑ των ςτρατηγικών των 
χωρικών επενδϑςεων και ςτη χώρα ακολουθόθηκε μια προςϋγγιςη απϐ κϊτω προσ τα 
πϊνω. Οι Περιφϋρειεσ διαβουλεϑτηκαν με τουσ τοπικοϑσ φορεύσ και τισ αςτικϋσ αρχϋσ και 
ςτη ςυνϋχεια οι αςτικϋσ αρχϋσ προϋβηςαν επύςησ ςε διευρυμϋνη διαβοϑλευςη με την 
τοπικό κοινωνύα και τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ για την οριςτικοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ 
και την εξειδύκευςό τησ. Η διαδικαςύα αυτό ςυντϋλεςε ςτο να διαμορφωθοϑν ώριμα και 
κοινωνικώσ αποδεκτϊ ςχϋδια, την αποκϐμιςη ουςιαςτικόσ εμπειρύασ ςτο ςχεδιαςμϐ αλλϊ 
και ςε κϊποιεσ καθυςτερόςεισ λϐγω των χρονοβϐρων διαδικαςιών. Ψςτϐςο, αποκτόθηκε 
εμπειρύα η οπούα για τουσ Δόμουσ θα αποτελϋςει ςημεύο αναφορϊσ για προτϊςεισ υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι το θεςμικϐ πλαύςιο υλοπούηςησ θα παραμεύνει ςτην ύδια κατεϑθυνςη.  

Σο 2016 αποτϋλεςε το ϋτοσ ϋναρξησ εφαρμογόσ για τισ ςτρατηγικϋσ ΟΦΕ και τισ ΟΦΕ – ΒΑΑ 
με την πλειοψηφύα των προςκλόςεων να δημοςιοποιοϑνται ςτισ περιςςϐτερεσ 
Περιφϋρειεσ, να ϋχει επιλεγεύ το ςϑνολο των περιοχών και να ϋχουν ςχεδϐν ολοκληρωθεύ οι 
ςτρατηγικϋσ που αντιςτοιχοϑν ςε αυτϋσ.  

OXE εκτϐσ αςτικοϑ χώρου  

ϑμφωνα με τα εγκεκριμϋνα ΠΕΠ, υπόρχε πρϐβλεψη για υλοπούηςη ΟΦΕ ςε 9 Περιφϋρειεσ 
τησ Φώρασ. Εκτιμϊται ϐτι ο αριθμϐσ αυτϐσ θα ανϋλθει ςε 11 ΟΦΕ ςε 10 Περιφϋρειεσ τησ  
χώρασ. ε επύπεδο π/υ, ςϑμφωνα με τα προγραμματικϊ ςτοιχεύα, προβλϋπονταν 230 εκ. € 
περύπου (Κ) απϐ το  ΕΣΠΑ και 19,6 εκ. €  (Κ) απϐ το ΕΚΣ. Σο ποςϐ που ϋχει 
ενεργοποιηθεύ ανϋρχεται  ςε 201 εκ. € απϐ το ΕΣΠΑ και 11 εκ. €  απϐ το ΕΚΣ.  

Μϋχρι ςόμερα ϋχουν εγκριθεύ 5 ςτρατηγικϋσ ΟΦΕ (οι 3 το 2016) και αναμϋνεται η ϋγκριςη 
και οριςτικοπούηςη των υπολούπων ςτρατηγικών εντϐσ του 2017. ε 4 Περιφϋρειεσ ϋχουν 
εκδοθεύ προςκλόςεισ για την υποβολό ϋργων και δρϊςεων (ςε 2 Περιφϋρειεσ εκδϐθηκαν 
εντϐσ του 2016) και ςε 2 Περιφϋρειεσ ϋχουν ενταχθεύ ςχετικϊ ϋργα (ςε 1 Περιφϋρεια οι 
εντϊξεισ πραγματοποιόθηκαν εντϐσ του 2016).  
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τισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ ακολουθόθηκε η ϊμεςη αξιολϐγηςη ενώ ςε 1 περύπτωςη η 
ςυγκριτικό. Οι ΟΦΕ προβλϋπεται να εύναι υποπεριφερειακϋσ με εξαύρεςη την ΟΦΕ του 
Αςωποϑ (Περιφϋρεια τερεϊσ Ελλϊδασ) που ϋχει διαπεριφερειακϐ χαρακτόρα.  

Ενδεικτικϊ, οι Θεματικού τϐχοι που χρηςιμοποιοϑνται για την εφαρμογό των ΟΦΕ εύναι: 

 Ο Θ 2 ςε 6  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 3 ςε 5 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ  4 ςε 5 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 5 ςε 4 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 6 ςε 7 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 7ςε 6  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 8 ςε 5  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 9 ςε 4 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 10 ςε 1 Περιφϋρεια 

Οι προςκλόςεισ που ϋχουν δημοςιευθεύ απϐ τισ Περιφϋρειεσ αφοροϑν ϋργα του Θ  6 ςε 4 
Περιφϋρειεσ,  του Θ 7 ςε 3 Περιφϋρειεσ,  του Θ 4 ςε 1  Περιφϋρεια και του Θ 5 ςε 1 
Περιφϋρεια.  

ΟΦΕ αςτικοϑ χώρου – ΒΑΑ   

Με βϊςη τα εγκεκριμϋνα ΕΠ, η υλοπούηςη ςτρατηγικών ΟΦΕ -  ΒΑΑ προβλϋπεται ςτα 13 
ΠΕΠ και το ΕΠΑΝΕΚ. Με βϊςη τα μϋχρι τώρα δεδομϋνα, ϋχει ολοκληρωθεύ η εξειδύκευςη για 
τισ ςτρατηγικϋσ ΒΑΑ ςε 12 Περιφϋρειεσ και αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ η εξειδύκευςη και 
ςτην  Περιφϋρεια που απομϋνει. ε επύπεδο π/υ οι πϐροι που προβλϋπεται να διατεθοϑν, 
ανϋρχονται ςε 430 εκ. € (Κ) απϐ το ΕΣΠΑ και 119 εκ. € (Κ) απϐ το ΕΚΣ με ςυνειςφορϊ 
του ΕΣΠΑ για τισ ΒΑΑ ςε 13 Περιφϋρειεσ και του ΕΚΣ ςε 11 Περιφϋρειεσ.  

Οι δρϊςεισ ΒΑΑ που θα υλοποιηθοϑν αφοροϑν 34 πϐλεισ. Ϊωσ το 2017 ϋχουν εγκριθεύ  οι  
ςτρατηγικϋσ για 14 πϐλεισ ςε 7 Περιφϋρειεσ (ϋωσ το τϋλοσ του 2016 για 2 πϐλεισ ςε 1 
Περιφϋρεια) και αναμϋνεται εντϐσ του 2017 να ολοκληρωθεύ η ϋγκριςη και των υπολούπων 
ςτρατηγικών.  4 ςτρατηγικϋσ ΒΑΑ των Περιφερειών Αττικόσ, Κεντρικόσ Μακεδονύασ και 
Πελοποννόςου ϋχουν διαδημοτικϐ χαρακτόρα ενώ οι υπϐλοιπεσ εφαρμϐζονται ςτα ϐρια 
των Δόμων.  

το πλαύςιο των ΒΑΑ, ϋχουν δημοςιευτεύ προςκλόςεισ εντϐσ του 2017 αλλϊ δεν ϋχουν 
ενταχθεύ ακϐμα ϋργα. Οι προςκλόςεισ που ϋχουν δημοςιευθεύ απϐ αφοροϑν ϋργα του Θ  6 
ςε 4 Περιφϋρειεσ, του Θ 7 ςε 2 Περιφϋρειεσ, του Θ 4 ςε 1  Περιφϋρεια και του Θ 5 ςε 1 
Περιφϋρεια.  

Ενδεικτικϊ, οι Θεματικού τϐχοι που ςυμμετϋχουν ςτην εφαρμογό των ΒΑΑ εύναι : 

 Ο Θ 1 ςε 2  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 2 ςε 8  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 3 ςε 9 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ  4 ςε 8 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 5 ςε 4 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 6 ςε 12 Περιφϋρειεσ 



 

 

111 

 

 Ο Θ 7ςε 4  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 8 ςε 9  Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 9 ςε 10 Περιφϋρειεσ 

 Ο Θ 10 ςε 3 Περιφϋρεια 

Επιπλϋον, προβλϋπεται το ΕΠΑΝΕΚ να ςυνδρϊμει ςυμπληρωματικϊ ςτην υλοπούηςη των 
ςτρατηγικών ΒΑΑ με δρϊςεισ ςτο πλαύςιο των Αξϐνων Προτεραιϐτητασ 03 και 03.  

 

δ) Επιςκόπηςη τησ εφαρμογόσ των μακροπεριφερειακών ςτρατηγικών και των 
ςτρατηγικών για τισ θαλϊςςιεσ λεκϊνεσ.  

 

Απϐ 1η Ιουνύου 2016 ϋωσ 31 ΜαϏου 2017,  η Ελλϊδα, απϐ κοινοϑ με την ΕΕ, προϋδρευε τησ 
Πρωτοβουλύασ Αδριατικόσ/Ιονύου & τησ ςτρατηγικόσ τησ ΕΕ για την Μακροπεριφϋρεια 
Αδριατικόσ-Ιονύου (EUSAIR). Η τρατηγικό εγκρύθηκε απϐ το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο τον 
Οκτώβριο του 2014.  

το πλαύςιο τησ Προεδρύασ διοργανώθηκε ςτισ 11 & 12 ΜαϏου  2017, ςτα Ιωϊννινα, το 2ο 
Forum ϐπου ϋγινε απολογιςμϐσ τησ προϐδου τησ τρατηγικόσ, απϐ την ϋγκριςό τησ, 
εςτιϊζοντασ κυρύωσ ςτα επιτεϑγματα τησ EUSAIR μετϊ το 1ο Forum, με ςτϐχο να 
καθοριςθεύ η μελλοντικό πορεύα τησ εφαρμογόσ τησ τρατηγικόσ. 

Οι Τπουργού των 4 κρατών μελών τησ τρατηγικόσ επικεντρώθηκαν ςτην υλοπούηςη 
ϋργων που θα αναδεύξουν την προςτιθϋμενη αξύα τησ ςτρατηγικόσ, με χρηματοδϐτηςη απϐ 
προγρϊμματα ςυνεργαςύασ  και απϐ ϊλλα Ευρωπαώκϊ προγρϊμματα. Οι εκπρϐςωποι των 
χωρών τησ ςτρατηγικόσ που χρηματοδοτοϑνται απϐ το Μϋςο Προενταξιακόσ Βοόθειασ 
(ΜΠΒ) τϐνιςαν τη ςημαςύα τησ ςτρατηγικόσ για εξεϑρεςη πρϐςθετων πϐρων για τισ χώρεσ 
τουσ και τη ςημαντικό ςυμβολό τησ ςτρατηγικόσ ςτην πορεύα τουσ προσ την Ευρωπαώκό 
Ολοκλόρωςη και τη μελλοντικό ϋνταξό τουσ ςτην ΕΕ.  

Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο (Governing Board) τησ μακροπεριφερειακόσ ςτρατηγικόσ 
ςυνεδρύαςε ςτισ 6 & 7 Υεβρουαρύου 2017 και επικεντρώθηκε ςτον προςδιοριςμϐ τησ 
διαδικαςύασ «αναγνώριςησ» ϋργων μακροπεριφερειακοϑ χαρακτόρα (labelling process), 
ενημερώθηκε για την υποςτόριξη των δομών διαχεύριςησ τησ EUSAIR απϐ το ςτρατηγικϐ 
ϋργο FACILITY POINT του ADRION και ϋλαβε γνώςη για την πορεύα εργαςιών των 
πυλώνων τησ ςτρατηγικόσ απϐ τουσ αντύςτοιχουσ επικεφαλόσ των πυλώνων. Η επϐμενη 
ςυνϊντηςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ϋχει οριςθεύ για τισ 26 & 27 Οκτωβρύου 2017 και 
γύνεται ςτο πλαύςιο τησ Ιταλικόσ ςυμπροεδρύασ τησ ςτρατηγικόσ.  

Οι εργαςύεσ των Θεματικών Ομϊδων Καθοδόγηςησ (ενϋργεια, μεταφορϋσ, περιβϊλλον, 
τουριςμϐσ) ϋλαβαν χώρα το Μϊρτιο & Απρύλιο του 2017 και ϋχουν εςτιϊςει ςτην 
ανταλλαγό απϐψεων και προτϊςεων για πιθανϊ ϋργα ενδιαφϋροντοσ EUSAIR, την επιλογό 
ϋργων μακροπεριφερειακοϑ χαρακτόρα απϐ τα όδη υποβληθϋντα ϋργα ςε διακρατικϊ και 
λοιπϊ προγρϊμματα και τισ εναλλακτικϋσ δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ προτϊςεων ϋργων 
που θα ςυμβϊλουν ςτην ανϊδειξη του μακροπεριφερειακοϑ χαρακτόρα δρϊςεων ςτην 
περιοχό τησ ςτρατηγικόσ. Η Θεματικό Ομϊδα Καθοδόγηςησ του Πυλώνα Ι (Γαλϊζια 
Ανϊπτυξη) δεν ϋχει ακϐμα ςυνεδριϊςει. 
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Οι Θεματικϋσ Ομϊδεσ Εργαςύασ ϋχουν υπογραμμύςει την ιςχυρό αλληλεξϊρτηςη που 
αναπτϑςςεται μεταξϑ των Πυλώνων και την ανϊγκη διαςφϊλιςησ τησ απαραύτητησ  
ςυνεργαςύασ με την υλοπούηςη ϋργων μεταξϑ των πυλώνων τησ ςτρατηγικόσ.  

Η Ελλϊδα εύναι επικεφαλόσ για τον Πυλώνα 1 που εςτιϊζει ςτισ πολιτιςτικϋσ διαδρομϋσ. 
το πλαύςιο τησ 2ησ πρϐςκληςησ του προγρϊμματοσ Adriatic – Ionian ϋχει δημιουργηθεύ 
το“EUSAIR FACILITY POINT” για την υποςτόριξη του ςυντονιςμοϑ και τησ εφαρμογόσ τησ 
EUSAIR, με ςυνολικϐ προϒπολογιςμϐ 11,5 Μ€. Εταύροσ απϐ ελληνικόσ πλευρϊσ ϋχει οριςτεύ 
η ΕΑ/ΕΤΑ. Σο ϋργο ϋχει ςτϐχο την υποςτόριξη τησ τρατηγικόσ ςε διαχειριςτικϐ 
επύπεδο, την ωρύμανςη ϋργων και την παρακολοϑθηςη τησ τρατηγικόσ ςτο ςϑνολο τησ. 

Μεταξϑ ϊλλων, ςτϐχοσ τησ ςτρατηγικόσ εύναι η ενεργοπούηςη τησ πλατφϐρμασ 
(stakeholders’ platform) ανταλλαγόσ ιδεών και παρουςύαςησ πιθανών προτϊςεων ϋργων 
με ςκοπϐ την αναζότηςη εταύρων, τη διϊχυςη πληροφϐρηςησ για τη ςτρατηγικό και την 
αϑξηςησ τησ αναγνωριςιμϐτητϊσ τησ. Επύςησ, η εμπλοκό ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερων 
φορϋων χϊραξησ πολιτικόσ ςε ϐλα τα επύπεδα διακυβϋρνηςησ, οργανιςμών, δυνητικών 
δικαιοϑχων, ακαδημαώκών και επιχειρηματιών αναμϋνεται να ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ ςτην 
επιτυχό υλοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ.   

Μϋχρι το τϋλοσ του 2016 κανϋνα Πρϐγραμμα του ΕΠΑ δεν ϋχει εκδώςει προςκλόςεισ που 
που ςυνδϋονται με τη EUSAIR. το Πρϐγραμμα Balkan Med πριμοδοτοϑνται, μϋςω των 
κριτηρύων επιλογόσ, ειδικϊ μϋτρα που ςτηρύζουν την EUSAIR. 

Απϐ τισ Ετόςιεσ Εκθϋςεισ Τλοπούηςησ των ΕΠ ΕΠΑ προκϑπτει ϐτι δεν ϋχουν ενταχθεύ ϋργα 
που ςυμβϊλλουν ςτην μακροπεριφερειακό ςτρατηγικό EUSAIR ςτην πλειοψηφύα των ΕΠ. 
το ΠΕΠ Ηπεύρου, ϋνα ενταγμϋνο ϋργο πολιτιςμοϑ προτϊθηκε να ςυμπεριληφθεύ ςτο 
πλαύςιο του Πυλώνα 4 τησ EUSAIR. το ΕΠΑΝΕΚ περιλαμβϊνεται ϋνα ενταγμϋνο ϋργο, 
ςυμβατϐ με τουσ ςτϐχουσ του Πυλώνα 2 τησ EUSAIR καθώσ και μια δρϊςη ΕΣΑΚ που 
προγραμματύζεται να προκηρυχθεύ. 

Η ςυνειςφορϊ των ΕΠ ΕΠΑ ςτην EUSAIR εκτιμϊται ϐτι θα αποτυπώνεται καλϑτερα μετϊ 
το τϋλοσ του 2017 καθώσ θα προχωρόςουν θϋματα ϐπωσ το labeling των ϋργων που 
ςυμβϊλουν ςτη ςτρατηγικό, η ανϊπτυξη διαδικαςιών ςϑνδεςησ ϋργων που προωθοϑνται 
ςτο πλαύςιο του ςχεδύου δρϊςησ τησ ςτρατηγικόσ με πιθανϊ προγρϊμματα που δϑνανται 
να τα χρηματοδοτόςουν, η ςχετικό εξειδύκευςη προςκλόςεων απϐ τισ Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ 
των Ε.Π. κλπ.. 

 

ε) Επιςκόπηςη τησ εφαρμογόσ τησ ολοκληρωμϋνησ προςϋγγιςησ για την αντιμετώπιςη 
των αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλόττονται κατ' εξοχόν από τη 
φτώχεια ό των ςτοχευόμενων ομϊδων που αντιμετωπύζουν τον υψηλότερο κύνδυνο 
διακρύςεων ό κοινωνικού αποκλειςμού. — Περιγραφό των μϋτρων που λόφθηκαν για 
την αντιμετώπιςη των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλόττονται 
κατ' εξοχόν από τη φτώχεια ό των ςτοχευόμενων ομϊδων που αντιμετωπύζουν τον 
υψηλότερο κύνδυνο διακρύςεων ό κοινωνικού αποκλειςμού. — Περιγραφό των 
αποτελεςμϊτων που επιτεύχθηκαν όςον αφορϊ την αντιμετώπιςη των αναγκών των 
εν λόγω γεωγραφικών περιοχών/ςτοχευόμενων ομϊδων.  

 

Απϐ την εγκϑκλιο του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ (Αριθ. Πρωτ. 81168/ ΕΤΑ 
1796/ 30/ 07/ 2015) προςδιορύςτηκαν οι περιοχϋσ για τισ παρεμβϊςεισ ΟΦΕ και ΟΦΕ - ΒΑΑ  
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ωσ περιοχϋσ με φαινϐμενα αποβιομηχϊνιςησ, περιοχϋσ που δοκιμϊζονται απϐ την 
οικονομικό κρύςη με ςυνακϐλουθα φαινϐμενα αςτικόσ φτώχειασ, υψηλών ποςοςτών 
ανεργύασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, ό περιοχϋσ αλλαγών χρόςεων γησ και αυθαύρετησ 
δϐμηςησ. Παρϊλληλα με βϊςη την Εγκϑκλιο για τα ΣΑΠΣοΚ, ΕΣΠΑ και ΕΚΣ, και ειδικϐτερα 
αυτϊ που θα ςυγχρηματοδοτηθοϑν απϐ το ΕΚΣ, θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται ϐτι οι περιοχϋσ 
παρϋμβαςησ θα πληροϑν τουλϊχιςτον τρεισ απϐ τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

 υψηλϐ επύπεδο ανεργύασ 

 χαμηλϐ επύπεδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ 

 υψηλϐ επύπεδο φτώχειασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ 

 ειδικϋσ ανϊγκεσ αναςυγκρϐτηςησ, λϐγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημϊτων, π.χ. διακριτϋσ ζώνεσ παραγωγικόσ αποδιϊρθρωςησ ό αςϑμβατων 
χρόςεων 

 μεγϊλο αριθμϐ μεταναςτών, εθνικών και μειονοτικών ομϊδων ό προςφϑγων 

 χαμηλϐ επύπεδο εκπαύδευςησ, ςημαντικϋσ ελλεύψεισ ικανοτότων και υψηλϐ 
ποςοςτϐ μαθητών που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο 

 υψηλϐ επύπεδο εγκληματικϐτητασ ενηλύκων και ανηλύκων 

 επιςφαλεύσ δημογραφικϋσ τϊςεισ 

 ιδιαύτερα υποβαθμιςμϋνο περιβϊλλον, με ςημαντικϋσ φυςικϋσ προκλόςεισ.  

Ο πολυταμειακϐσ και πολυτομεακϐσ χαρακτόρασ των χωρικών παρεμβϊςεων ςτισ 
Περιφϋρειεσ τησ χώρασ ςυμβϊλλει ςτην ανϊδειξη και αντιμετώπιςη τησ κοινωνικόσ 
διϊςταςησ των αναπτυξιακών παρεμβϊςεων. Οι ςτρατηγικϋσ των ΟΦΕ ΒΑΑ που ϋχουν 
ολοκληρωθεύ αφοροϑν κυρύωσ ςτη διαμϐρφωςη μιασ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ με 
ϋμφαςη την κοινωνικό ϋνταξη, την απαςχϐληςη, την ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςε ποιοτικϋσ 
υπηρεςύεσ αλλϊ και υποδομϋσ και κοινϐχρηςτουσ χώρουσ.  

Κϑριοσ ϊξονασ παραμϋνει η διαςϑνδεςη του χώρου, δομημϋνου και μη, ϋτςι ώςτε να 
διαςφαλύζεται η ςυνολικό ϋνταξη περιοχών και πληθυςμών ςτο ςϑνολο των 
δραςτηριοτότων και η εξϊλειψη φαινομϋνων αποκλειςμοϑ και ςταδιακόσ υποβϊθμιςησ 
περιοχών. Για παρϊδειγμα, η ΒΑΑ του Δόμου Ηρακλεύου Κρότησ ςτοχεϑει ςτην ϋνταξη ςτον 
οικιςτικϐ και κοινωνικϐ ιςτϐ τησ πϐλησ μιασ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ η οπούα παρουςιϊζει 
ςυγχρϐνωσ φαινϐμενα αποκλειςμοϑ, φτώχειασ, μετανϊςτευςησ κλπ.  Η προςβαςιμϐτητα με 
τισ αναπλϊςεισ ςτουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ και ςτα δημϐςια κτόρια  αλλϊ και ςτισ 
υπηρεςύεσ αποτελεύ οριζϐντια αρχό που διϋπει ςτισ ςτρατηγικϋσ αςτικόσ ανϊπτυξησ. Για 
παρϊδειγμα  η πϐλη τησ Καβϊλασ ϋχει διαμορφώςει ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ τησ 
ειδικϊ μϋτρα ςε ςυνεργαςύα με την Ε..ΑμεΑ ϋτςι ώςτε το ςϑνολο του κϋντρου τησ πϐλησ να 
εύναι προςβϊςιμο και αυτϐ να αποτελϋςει ταυτϐχρονα και μοχλϐ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ.  

ημαντικό παρϊμετροσ ςτην καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ 
αποτελεύ η ϋνταξη ςτην τοπικό αγορϊ εργαςύασ. Ψσ εκ τοϑτου τμόμα των πϐρων του ΕΚΣ 
αφοροϑν ςτην εκπαύδευςη και ςυμβουλευτικό των ανϋργων και ειδικών ομϊδων 
πληθυςμοϑ για την εργαςύα αλλϊ και την επιχειρηματικϐτητα, ςυνεταιριςτικό και μη.  

την πλειοψηφύα των χεδύων, διαμορφώνονται Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ ςχετικϊ με την 
αντιμετώπιςη τησ ακραύασ φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, την  ενεργϐ 
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κοινωνικό ενςωμϊτωςη των ευπαθών ομϊδων, τη βιώςιμη λειτουργύα και αναβϊθμιςη τησ 
ποιϐτητασ των παρεχϐμενων κοινωνικών υπηρεςιών, απϐ τα Σοπικϊ Δύκτυα Κοινωνικόσ 
Προςταςύασ και Αλληλεγγϑησ, την βελτύωςη πρϐςβαςησ ςε υπηρεςύεσ Πρϐνοιασ και Τγεύασ, 
την ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τησ κοινωνικόσ οικονομύασ. το πλαύςιο αυτϐ  
προβλϋπονται και υλοποιοϑνται ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ δρϊςεισ ϐπωσ τα κϋντρα ημερόςιασ 
φροντύδασ ηλικιωμϋνων, δομϋσ για την ςτόριξη κακοποιημϋνων γυναικών, δομϋσ ςτόριξησ 
ΑΜΕΑ, κϋντρα Κοινϐτητασ και κϋντρα κοινϐτητασ μεταναςτών, κϋντρα ςτόριξησ ΡΟΜΑ, 
κοινωνικϊ παντοπωλεύα ενώ αναμϋνεται να ξεκινόςουν και οι δρϊςεισ ςτόριξησ των 
ανϋργων και τησ κοινωνικόσ οικονομύασ.  

Σϐςο οι ςτρατηγικϋσ ϐςο και η εξειδύκευςη αυτών ςε δρϊςεισ βαςύςτηκε ςε επύκαιρα και 
αναλυτικϊ ςτοιχεύα και καταγραφό των πραγματικών αναγκών ϐπωσ αυτϋσ 
διαμορφώνονται ανϊ περιοχό με βϊςη την αυξανϐμενη ανεργύα, την ραγδαύα αϑξηςη τησ 
φτώχειασ αλλϊ και του ςυνολικοϑ φϊςματοσ τησ φτώχειασ, δηλαδό, την υλικό ςτϋρηςη, 
την περιθωριοπούηςη πληθυςμιακών ομϊδων κα. Η προςφυγικό κρύςη αλλϊ και η 
μετανϊςτευςη ανϋδειξαν επιπρϐςθετα και την αναγκαιϐτητα  η χωρικό ανϊπτυξη να 
λαμβϊνει υπϐψη ϐλεσ τισ κοινωνικϋσ παραμϋτρουσ και τα προβλόματα για τα οπούα 
προβλϋπονται και υλοποιοϑνται δρϊςεισ για την αντιμετώπιςό τουσ. Δρϊςεισ για τουσ 
πρϐςφυγεσ προβλϋπονται και ςτο ΣΑΠΣΟΚ του ΠΑΑ. 

 

ςτ) Επιςκόπηςη τησ εφαρμογόσ τησ προςϋγγιςησ για την αντιμετώπιςη των 
δημογραφικών προκλόςεων των περιοχών που πλόττονται από ςοβαρϊ και μόνιμα 
φυςικϊ ό δημογραφικϊ προβλόματα. 

 

τισ εγκυκλύουσ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ ςχετικϊ με την εφαρμογό των 
εργαλεύων χωρικόσ ανϊπτυξησ (ΟΦΕ, ΟΦΕ-ΒΑΑ και Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα των 
Σοπικών Κοινοτότων) περιγρϊφονται τα εργαλεύα που μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για 
την αντιμετώπιςη των προκλόςεων μεταξϑ των οπούων και των αρνητικών  
δημογραφικών τϊςεων των μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών με γεωγραφικϋσ 
ιδιαιτερϐτητεσ.   

Ειδικϐτερα οι ςτρατηγικϋσ των ΟΦΕ αφοροϑν ςτην αντιμετώπιςη των προβλημϊτων ϐπωσ :  

 Περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη και αποκατϊςταςη  (πχ ΟΦΕ Αςωποϑ)  

 Προςταςύα οικολογικϊ ευαύςθητων περιοχών (πχ ΟΦΕ Λιμνών Πρεςπών, ΟΦΕ 

Μεςολογγύου Αιτωλικοϑ)  

 Προςταςύα και ανϊδειξη τησ πολιτιςμικόσ κληρονομιϊσ (πχ ςϑνδεςησ Κατϊκολου με 

το χώρο τησ Αρχαύασ Ολυμπύασ, ΟΦΕ Πολιτιςτικόσ διαδρομόσ Εγνατύασ Οδοϑ, ΟΦΕ 

Ϊνωςησ αρχαύων θεϊτρων και μνημεύων Ηπεύρου)  

 Αντιμετώπιςη των ςυχνών καταςτροφικών φυςικών φαινομϋνων (πχ ΟΦΕ 

Αντιςειςμικόσ Προςταςύασ Παλλικόσ) 

 Αναςτροφό τησ αρνητικόσ δημογραφικόσ εξϋλιξησ και παρϊλληλησ ανϊπτυξησ των 

περιοχών με γεωγραφικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ (πχ ΟΦΕ Μικρών Νηςιών Βορεύου 

Αιγαύου, ΣΑΠΣοΚ Ορεινόσ Αρκαδύασ)  
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Σϐςο οι ςτρατηγικϋσ των ΟΦΕ ϐςο και οι ςτρατηγικϋσ των ΣΑΠΣοΚ που 
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΓΣΑΑ αφοροϑν ςε ορεινϋσ μειονεκτικϋσ περιοχϋσ και 
αποςκοποϑν ςτην διαμϐρφωςη των ςυνθηκών ενδογενοϑσ ανϊπτυξησ και ευκαιριών 
απαςχϐληςησ με απώτερο ςτϐχο την αϑξηςη του πληθυςμοϑ ςτισ αναφερϐμενεσ περιοχϋσ.  
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6. Κατϊ περύπτωςη, τα μϋτρα που λόφθηκαν για την ενύςχυςη τησ ικανότητασ 
των αρχών του κρϊτουσ μϋλουσ και των δικαιούχων να διαχειρύζονται και να 
χρηςιμοποιούν τα ΕΔΕΣ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο ςτ) του 
κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

α) Μϋτρα για την ενύςχυςη τησ ικανότητασ των αρχών 

 

το πλαύςιο του ΔΕ που εφαρμϐζεται για τη διαχεύριςη των ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 τα 
οπούα χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ, το ΕΚΣ και το Σ (τϐχοσ ΕΑΑ), ϋχουν οριςτεύ 18 
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (ΔΑ) και 1 Αρχό Πιςτοπούηςησ (ΑΠ). Για τισ Αρχϋσ αυτϋσ η Αρχό 
Ελϋγχου (ΕΔΕΛ) εξϋδωςε Ϊκθεςη και ςχετικό Γνώμη ςτισ 6/11/2015 ςτα οπούα 
αποτυπώνεται η ςυμμϐρφωςη των Αρχών αυτών με τα κριτόρια οριςμοϑ ςϑμφωνα με τη 
διαδικαςύα του ϊρθρου 124 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 1303/2013. 

Όςον αφορϊ ςτο ΔΕ του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ϋχει οριςτεύ μύα Δ.Α και μύα Αρχό 
Πιςτοπούηςησ, για τισ οπούεσ η Αρχό Ελϋγχου (ΕΔΕΛ) εξϋδωςε αντύςτοιχα, ϋκθεςη και 
ςχετικό γνώμη ςτισ 15/5/2017. Για το Πρϐγραμμα Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2014-2020 ωσ 
Οργανιςμϐσ Πληρωμών ορύζεται ο Οργανιςμϐσ Πληρωμών και Ελϋγχου Κοινοτικών 
Ενιςχϑςεων Προςανατολιςμοϑ και Εγγυόςεων (OΠΕΚΕΠΕ), ο οπούοσ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 3 του ν.3508/2006 (Α΄249) εύναι ο αρμϐδιοσ φορϋασ για τη χρηματοδϐτηςη τησ 
Κοινόσ Αγροτικόσ Πολιτικόσ και ωσ Διαχειριςτικό Αρχό η Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του 
Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2007-2013, η οπούα μετονομϊζεται ςε Ειδικό 
Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2014-2020 και αςκεύ ϐλεσ 
τισ αρμοδιϐτητεσ, οι οπούεσ προβλϋπονται, ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ Αγροτικόσ 
Ανϊπτυξησ. Η Διαχειριςτικό Αρχό εύναι υπεϑθυνη για τη διαχεύριςη και υλοπούηςη του ΠΑΑ, 
ςϑμφωνα με την αρχό τησ χρηςτόσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ.  

Κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ των ΕΠ, η ΕΔΕΛ διενεργεύ ελϋγχουσ ςυςτημϊτων και 
ελϋγχουσ πρϊξεων ςϑμφωνα με την εγκεκριμϋνη τρατηγικό Ελϋγχου τησ. Μϋχρι τισ 
30/6/2017, με βϊςη τισ οριςτικϋσ εκθϋςεισ ελϋγχου τησ  ΕΔΕΛ, τα ςυμπερϊςματα για την 
αξιολϐγηςη τησ λειτουργύασ των παραπϊνω Αρχών, ςτισ οπούεσ διενεργόθηκε ϋλεγχοσ, δεν 
οδόγηςαν ςε απαιτόςεισ για τη λόψη μϋτρων κα επομϋνωσ η διοικητικό τουσ ικανϐτητα 
κρύνεται κατϊλληλη για την επιτυχό υλοπούηςη των ΕΠ. τα ςυμπερϊςματα 
περιλαμβϊνονται ςυςτϊςεισ/ μϋτρα ςε ςχϋςη με επιμϋρουσ ζητόματα, με τα οπούα οι 
ελεγχϐμενεσ Αρχϋσ θα πρϋπει να ςυμμορφωθοϑν εντϐσ καθοριςμϋνων προθεςμιών. 

Για την εφαρμογό αποτελεςματικών και αναλογικών μϋτρων για την καταπολϋμηςη τησ 
απϊτησ ςτισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ πρϊξεισ ςτο πλαύςιο των παραπϊνω αναφερϐμενων 
ΔΕ 2014-2020, και οι 19 ΔΑ εφαρμϐζουν τη Διαδικαςύα «ΔVIII_1: Αξιολϐγηςη Κινδϑνων 
Απϊτησ». Η εφαρμογό τησ Διαδικαςύασ γύνεται με χρόςη του Εργαλεύου Αξιολϐγηςησ 
Κινδϑνων Απϊτησ τησ ΕΕ [Guidance Note on Fraud Risk Assessment and Effective and 
Proportionate Anti-Fraud Measures (EGESIF 14-0021-00, 16/06/2014)]. Σο Εργαλεύο 
αποτελεύ τυποποιημϋνο ϋντυπο τησ Διαδικαςύασ (Ε.VIII.1_1) και ϋχει προςαρμοςτεύ και 
βελτιςτοποιηθεύ ωσ προσ τη ςυμπερύληψη ϐλων των υφιςτϊμενων μϋτρων ελϋγχου που 
ϋχει ειςϊγει η Ελλϊδα ςτισ Διαδικαςύεσ των Εγχειριδύων ΔΕ 2014-2020, τα οπούα 
ςυμβϊλλουν ςτην πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ απϊτησ ςτισ Διαρθρωτικϋσ Δρϊςεισ. Η 1η 
Αξιολϐγηςη Κινδϑνων Απϊτησ πραγματοποιόθηκε απϐ τισ 18 Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ το 
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Μϊρτιο του 2016. Σα αποτελϋςματα ϋχουν καταγραφεύ ςτα ςυμπληρωμϋνα ϋντυπα 
Ε.VIII.1_1 που τηροϑνται απϐ τισ ΔΑ. τη ςυνϋχεια, ϐπωσ προβλϋπεται ςτη Διαδικαςύα, η 
αξιολϐγηςη διενεργεύται ςε ετόςια ό διετό βϊςη, καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ προγραμματικόσ 
περιϐδου. 

 

β) Μϋτρα για την ενύςχυςη τησ ικανότητασ των δικαιούχων 

 

το πλαύςιο του ΕΠΑ 2014-2020, οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (ΔΑ) των ΕΠ εύναι υπεϑθυνεσ για 
τη διαχεύριςη του οικεύου Ε.Π. ςϑμφωνα με το ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (ΔΕ) και 
την αρχό τησ χρηςτόσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ  και διαθϋτουν την απαιτοϑμενη 
ικανϐτητα και εμπειρύα, δεδομϋνου ϐτι οι ςχετικϋσ  αρμοδιϐτητεσ διαχεύριςησ ανελόφθηςαν 
απϐ τισ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ Διαχεύριςησ των Ε.Π. του ΕΠΑ 2007-2013 καθώσ και 
προηγοϑμενων Προγραμματικών Περιϐδων. Σαυτϐχρονα οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (ΔΑ/ΕΥ) 
ςτο πλαύςιο των καθηκϐντων τουσ διαςφαλύζουν ϐτι οι Δικαιοϑχοι των προσ ϋνταξη 
πρϊξεων ςτα ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 διαθϋτουν τη διοικητικό, επιχειρηςιακό και 
χρηματοοικονομικό ικανϐτητα για την τόρηςη των ϐρων που καθορύζονται πριν απϐ την 
ϋγκριςη τησ πρϊξησ (Ωρθρο 8 του Ν. 4314/2014 (ΥΕΚ 265/Α’/23.12.2014). 

Λαμβϊνοντασ υπϐψη τον καθοριςτικϐ ρϐλο που διαδραματύζει η ικανϐτητα των 
Δικαιοϑχων ςτη διαχεύριςη και υλοπούηςη των ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων για την 
ϋγκαιρη ϋνταξη νϋων ώριμων ϋργων ςτα Ε.Π. του ΕΠΑ 2014-2020 αλλϊ και την ομαλό 
πρϐοδο όδη ενταγμϋνων πρϊξεων ςϑμφωνα με τον προγραμματιςμϐ και την εξειδύκευςη 
τησ εφαρμογόσ των Ε.Π, κρύθηκε αναγκαύοσ ο ςχεδιαςμϐσ μϋτρων υποςτόριξόσ των 
Δικαιοϑχων ςτη βϊςη τησ διϊγνωςησ των αναγκών τουσ. 

Κατϊ την περύοδο αναφορϊσ, για τον καθοριςμϐ των ρυθμύςεων που αφοροϑν τη 
διαδικαςύα εκτύμηςησ τησ διοικητικόσ, επιχειρηςιακόσ και χρηματοοικονομικόσ ικανϐτητασ 
των Δικαιοϑχων για την υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων δημϐςιου 
χαρακτόρα, καθώσ και του εύδοσ των παρεμβϊςεων υποςτόριξησ των Δικαιοϑχων 
εκδϐθηκε η υπ’ αριθμ. ΤΑ 46274/ΕΤΘΤ 482/27.04.2016 με θϋμα «Βαςικϋσ κατευθϑνςεισ 
υποςτόριξησ δικαιοϑχων για την ενύςχυςη τησ διοικητικόσ, επιχειρηςιακόσ και 
χρηματοοικονομικόσ ικανϐτητϊσ τουσ ςτην υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτοϑμενων πρϊξεων 
δημϐςιου χαρακτόρα». 

ϑμφωνα με την ανωτϋρω ΤΑ, οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ (ΔΑ) των ΕΠ ϋχουν την ευθϑνη 
ςϑνταξησ και εφαρμογόσ ςχεδύου δρϊςησ υποςτόριξησ δικαιοϑχων (οριζϐντια και 
εξειδικευμϋνα μϋτρα) για το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα ευθϑνησ τουσ (ςχετ. ‘Αρθρο 3 τησ 
υπ’ αριθμ. ΤΑ 46274/ΕΤΘΤ 482/27.04.2016), για την εκπϐνηςη του οπούου λαμβϊνουν 
υπϐψη τον εκϊςτοτε ςυναφό προγραμματιςμϐ τησ ΕΑ για οριζϐντια μϋτρα. Για την 
οριςτικοπούηςό του ςυνεργϊζονται με την ΕΑ και τη ΜΟΔ, μετϊ απϐ ςυνεννϐηςη με τουσ 
υπϐλοιπουσ προβλεπϐμενουσ ςτο ςχϋδιο παρϐχουσ υποςτόριξησ (ςχετ. ‘Αρθρο 7 τησ 
παραπϊνω ΤΑ). 

Για το ςυντονιςμϐ και την παρακολοϑθηςη των οριζϐντιων μϋτρων και ενεργειών 
υποςτόριξησ των δικαιοϑχων ςυγκροτόθηκε ςχετικό Ομϊδα ‘Ϊργου με τη ςυμμετοχό 
εκπροςώπων απϐ ϐλεσ τησ Ειδικϋσ Τπηρεςύεσ τησ ΕΑ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (ςχετ. υπ’ αριθμ ΤΑ 
109553/19.10.2016 (ΥΕΚ 3608/Β/04.11.2016). ‘Ϊργο τησ εν λϐγω Ομϊδασ εύναι η 
υποβοόθηςη τησ ΕΑ ςε ϐτι αφορϊ τισ οριζϐντιεσ δρϊςεισ υποςτόριξησ δικαιοϑχων για την 
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αποτελεςματικϐτερη υλοπούηςη των εξόσ : εντοπιςμϐσ και αντιμετώπιςη κοινών 
προβλημϊτων που παρουςιϊζονται ςε ϋργα ό δικαιοϑχουσ διαφϐρων ΕΠ, ςϑνταξη 
προδιαγραφών των ςχεδύων δρϊςησ απϐ τισ ΔΑ για την οριζϐντια υποςτόριξη των 
δικαιοϑχων τουσ, ςυνεχόσ αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των μϋτρων και 
διατϑπωςη προτϊςεων αναθεώρηςησ. Κατϊ την περύοδο αναφορϊσ η Ομϊδα ‘Εργου 
πραγματοπούηςε 3 ςυναντόςεισ  (1/11/2016,  26/1/2017 και 31/5/2017) με αντικεύμενο 
τα παραπϊνω θϋματα, καθώσ επύςησ  και επιμϋρουσ ςυναντόςεισ για το ςυντονιςμϐ και την 
υλοπούηςη οριζϐντιων εκπαιδευτικών δρϊςεων δικαιοϑχων (2/2/2017 και 16/6/2017). 

Ενδεικτικϊ, αναφϋρεται ϐτι τα Οριζϐντια Μϋτρα για την Τποςτόριξη και Ενδυνϊμωςη 
Δικαιοϑχων παρϋχονται ςε θϋματα διαδικαςιών ωρύμανςησ πρϊξεων, θεςμικοϑ 
πλαιςύου/ειδικόσ τεχνογνωςύασ, ςχεδιαςμοϑ και υλοπούηςησ πρϊξεων με ύδια μϋςα, ΔΕ, 
απλοποιημϋνου  κϐςτουσ   και  ςυνύςτανται ςε λειτουργύα helpdesk, παροχό μαθημϊτων 
ςϑγχρονησ και αςϑγχρονησ τηλεκπαύδευςησ, διοργϊνωςη ημερύδων και ςεμιναρύων, 
εκπϐνηςη οδηγών και προτϑπων και λειτουργύα θεματικών δικτϑων. 

Η Εξειδικευμϋνη Τποςτόριξη  παρϋχεται κατϊ κανϐνα μετϊ την ϋνταξη των πρϊξεων ςε 
ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ, ενώ δϑναται να παραςχεθεύ υποςτόριξη και πριν την ϋνταξη 
υπϐ προϒποθϋςεισ (π.χ. ανελαςτικϋσ υποχρεώςεισ τησ χώρασ ϋναντι τησ ΕΕ, ϋργα υψηλόσ 
ςκοπιμϐτητασ/ςτρατηγικόσ ςημαςύασ για ςυγκεκριμϋνο ΕΠ, αναφϋρονται ςτο οικεύο ΕΠ., η 
αρμοδιϐτητα υλοπούηςησ αφορϊ  μοναδικϐ δικαιοϑχο). Ενδεικτικϊ αντικεύμενα 
εξειδικευμϋνησ υποςτόριξησ εύναι η ωρύμανςη ϋργου, η προετοιμαςύα φακϋλου υποβολόσ 
ςτο ΕΠ, η υλοπούηςη ϋργου/παρακολοϑθηςη), ενώ τα μϋςα που θα χρηςιμοποιηθοϑν 
μποροϑν να εύναι η υποςτόριξη του δικαιοϑχου απϐ τισ εξειδικευμϋνεσ Ομϊδεσ Τποςτόριξησ 
τησ ΜΟΔ Α.Ε., η ϋνταξη υποϋργου τεχνικοϑ ςυμβοϑλου ςτην πρϊξη κλπ. 

Κατϊ την περύοδο αναφορϊσ ξεκύνηςε η προετοιμαςύα και η υλοπούηςη των παρακϊτω 
οριζϐντιων ενεργειών υποςτόριξησ δικαιοϑχων (απϐ την ΕΑ ςε ςυνεργαςύα με τη ΜΟΔ 
Α.Ε. και λοιποϑσ φορεύσ): 

α) Οδηγού, Υποδεύγματα, Εγχειρύδια, Εργαλεύα κλπ. (διαθϋςιμοι ςτην ιςτοςελύδα τησ ΜΟΔ Α.Ε: 
www.mou.gr) 

 Δημιουργύα/επικαιροπούηςη οδηγών ωρύμανςησ για βαςικϊ ϋργα υποδομόσ 

 ϑνταξη "Υϑλλων επύβλεψησ μελετών" 

 Οδηγϐσ εφαρμογόσ και λειτουργύασ για Κϋντρα Κοινϐτητασ  

 Τπϐδειγμα εγχειριδύου διαδικαςιών για διοικητικό ικανϐτητα για δόμουσ - 
υπϐδειγμα ςυμπλόρωςησ πινϊκων τεκμηρύωςησ ικανϐτητασ δικαιοϑχων για δόμουσ 
- υπϐδειγμα ςυμπλόρωςησ πινϊκων διοικητικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ για 
ΤΙΜ 

 Δημιουργύα/επικαιροπούηςη υποδεύγματοσ εγχειριδύου διαδικαςιών για διοικητικό 
ικανϐτητα για Περιφϋρειεσ- υπϐδειγμα ςυμπλόρωςησ πινϊκων τεκμηρύωςησ 
ικανϐτητασ δικαιοϑχων για Περιφϋρειεσ - υπϐδειγμα ςυμπλόρωςησ πινϊκων 
διοικητικόσ και επιχειρηςιακόσ ικανϐτητασ για ΤΙΜ 

 Παραγωγό υποδεύγματοσ προσ τισ ΕΤΔ για το ςχεδιαςμϐ του χεδύου Τποςτόριξησ 
Δικαιοϑχων του ΕΠ τουσ 

 Παραγωγό Οδηγών ςε θϋματα ΔΕ 
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 Ηλεκτρονικό εφαρμογό παραγωγόσ αφιςών (posters2014-2020.esfhellas.gr) 

β) Εκπαιδεύςεισ/ενημερώςεισ: 

 Εκπαύδευςη εκπαιδευτών : Εκπαιδεϑςεισ εκπαιδευτών για θϋματα ΔΕ 2014 - 2020 
και παραγωγό ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων 

 Εκπαύδευςη ςε τεχνικϋσ γνώςεισ ΕΣΠΑ : Εκπαύδευςη ςε θϋματα Διαχειριςτικόσ 
Επϊρκειασ Δικαιοϑχων, Εκπαύδευςη ςε θϋματα ΔΕ και ΟΠ : Παρουςύαςη ΟΠ – 
ΕΠΑ, Εργαλεύα παρακολοϑθηςησ πρϊξεων, Εκπαύδευςη ςε λοιπϋσ τεχνικϋσ γνώςεισ 
ΕΠΑ : Παρουςύαςη ΤΠΑΤΔ, Εκπαύδευςη ςε Διαδικαςύα προετοιμαςύασ και 
υποβολόσ Σεχνικοϑ Δελτύου Πρϊξησ Δημιουργύα/Σόρηςη Υακϋλου, Μελϋτεσ 
κϐςτουσ οφϋλουσ,  Εκπαύδευςη ςε θϋματα ΠΔΕ, πληρωμό λογαριαςμών, κεντρικϐσ 
λογαριαςμϐσ για ςτελϋχη δικαιοϑχων απϐ την ΕΤ ΟΠ (α’ εξϊμηνο 2017), 
Αυτεπιςταςύεσ/ Τλοπούηςη με ύδια μϋςα/Φρόςη επιλογών απλουςτευμϋνου 
κϐςτουσ ςτο ΕΚΣ (μετϊ και τισ τροποποιόςεισ Κανονιςμών), Καταπολϋμηςη τησ 
διαφθορϊσ και τησ απϊτησ, Εκπαύδευςη ςε θϋματα αναπηρύασ (αιρεςιμϐτητα) 

 Εκπαύδευςη ςε δημόςιεσ ςυμβϊςεισ : Εκπαύδευςη ςτισ Δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ 
(αιρεςιμϐτητα), Εκπαύδευςη ςε Διαδικαςύα δημοπρϊτηςησ δημοςύων ϋργων και 
τεχνικών μελετών για ςτελϋχη δικαιοϑχων 

 Εκπαύδευςη ςε Κρατικϋσ Ενιςχϑςεισ 

 Εκπαύδευςη ςε δρϊςεισ ΕΚΤ: Εκπαύδευςη ςτελεχών δικαιοϑχων για την υλοπούηςη 
των πρϊξεων Θ 9 των ΠΕΠ για ςτελϋχη Δομών & ςυνεργαζϐμενων υπαλλόλων  
κοινωνικών υπηρεςιών  δόμων για  υλοπούηςη  πρϊξεων Θ 9 των ΠΕΠ (δομϋσ 
πρϐνοιασ), Εκπαύδευςη ςτελεχών των ΕΤΔ /ΕΥΔ και Δικαιοϑχων ςε θϋματα 
δεικτών ςε δρϊςεισ ΕΚΣ  

 Εκπαύδευςη ςε Διοικητικϋσ δεξιότητεσ: Εκπαύδευςη ςε Βαςικϋσ αρχϋσ 
διαχεύριςησ/διούκηςησ ϋργου, Εκπαύδευςη ςε θϋματα λόψησ αποφϊςεων, 
διαχεύριςησ χρϐνου, διεξαγωγόσ αποτελεςματικών ςυςκϋψεων, διαχεύριςησ 
κινδϑνου, διαχεύριςησ αλλαγόσ και βαςικών αρχών αποτελεςματικόσ επικοινωνύασ, 
Εκπαύδευςη ςε τρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ και διαμϐρφωςη ςτϐχων, Εκπαύδευςη ςε 
Προγραμματιςμϐ ϋργων 

γ) Πιλοτικϋσ ενϋργειεσ/εφαρμογϋσ: 

 Τπϐδειγμα «χεδύου Δρϊςησ Τποςτόριξησ Δικαιοϑχων ΕΠ» & Παρϊρτημα (Πύνακεσ 
Ι-ΙΙΙ & IV - ‘Εντυπο Τποςτόριξησ Δικαιοϑχου μετϊ την ‘Ενταξη), το οπούο αφορϊ 
τϐςο ςτα οριζϐντια ϐςο και ςτα εξειδικευμϋνα μϋτρα υποςτόριξησ και εκπονόθηκε 
απϐ τη ΜΟΔ Α.Ε. ςε ςυνεργαςύα με την ΕΑ.  Με ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ 
προετοιμαςύασ των Διαχειριςτικών Αρχών (ΔΑ) προκειμϋνου να ςυντϊξουν τα 
προβλεπϐμενα χϋδια Δρϊςησ, το ανωτϋρω Τπϐδειγμα  εςτϊλη απϐ τη ΜΟΔ Α.Ε. 
προσ ϐλεσ τισ ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων (ΠΕΠ) με την 
υπ’ αριθμ. 3804/16/ΠΠ/ΜΒ/19.07.2016). Επύςησ, με την ύδια επιςτολό  η ΜΟΔ Α.Ε. 
ενημϋρωςε τισ ΕΤΔ των ΠΕΠ ϐτι αναλαμβϊνει να τισ υποςτηρύξει ςτην εκπϐνηςη 
και παρακολοϑθηςη των χεδύων Δρϊςησ τουσ. 

 Πιλοτικό εφαρμογό του χεδύου Δρϊςησ  υποςτόριξησ Δικαιοϑχων ςτο ΠΕΠ Β. 
Αιγαύου (πιλοτικό εφαρμογό του χεδύου Δρϊςησ για την Τποςτόριξη των 
Δικαιοϑχων κατϊ το ϋτοσ 2016)  και επϋκταςη τησ εφαρμογόσ ςε ϐλεσ τισ ΕΤΔ ΠΕΠ. 
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 Πιλοτικό υποςτόριξη αναθετουςών αρχών δικαιοϑχων για εφαρμογό του νϋου 
νϐμου για δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ - καταγραφό βημϊτων και ςυχνών 
ερωτόςεων/απαντόςεων 

 Οργϊνωςη μητρώου ςτελεχών για ςυμμετοχό ςτην επύβλεψη τεχνικών ϋργων 

 Λειτουργύα Helpdesk του ΟΠ 

Οι Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ των ΕΠ του ΕΠΑ 2014-2020 εκπονοϑν (2017) τα χϋδια Δρϊςησ 
Τποςτόριξησ των Δικαιοϑχων του οικεύου ΕΠ ςε ςυνϋχεια τησ υπ’ αριθμ 71760/28.06.2017 
επιςτολόσ τησ ΕΑ (ΕΤΕ).                               

Σϋλοσ ςε ϐτι αφορϊ τισ δρϊςεισ Κρατικών ενιςχϑςεων, εξαιρετικϊ ςημαντικό ςυνειςφορϊ 
ςτην ικανϐτητα των Σελικών δικαιοϑχων να χρηςιμοποιοϑν τα ΕΔΕΣ  εύναι η χρόςη του 
ειδικοϑ τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ με τη μορφό «Ανοιχτοϑ Καταπιςτευτικοϑ Λογαριαςμοϑ», 
Escrow Account, προκειμϋνου να καταβληθεύ η αναλογοϑςα επιχορόγηςη ςε όδη 
υλοποιηθεύςεσ, τιμολογηθεύςεσ και πιςτοποιημϋνεσ ςε ενδιϊμεςη επαλόθευςη – 
πιςτοπούηςη απϐ τον Ενδιϊμεςο Υορϋα δαπϊνεσ, απευθεύασ ςτουσ παρϐχουσ/προμηθευτϋσ 
του δικαιοϑχου. 

Σο θεςμικϐ πλαύςιο λειτουργύασ του εν λϐγω λογαριαςμοϑ καθορύζεται ςϑμφωνα με την με 
Α.Π. 62550/10.6.2016 Τπουργικό Απϐφαςη με θϋμα «ϑςταςη Ανοιχτοϑ Καταπιςτευτικοϑ 
(Δεςμευμϋνου) Λογαριαςμοϑ (Escrow Account)» (ΥΕΚ΄ Β 1738) και εξειδικεϑτηκε 
περαιτϋρω με την υπογραφό ϑμβαςησ μεταξϑ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, 
τησ ΕΤΔ ΕΠΑΝΕΚ, του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων και του ΕΥΕΠΑΕ. 
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7. Μϋτρα που λόφθηκαν και πρόοδοσ που επιτεύχθηκε όςον αφορϊ τη μεύωςη 
τησ διοικητικόσ επιβϊρυνςησ για τουσ δικαιούχουσ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 
ςτοιχεύο ζ) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

Η μεύωςη τησ διοικητικόσ επιβϊρυνςησ των δικαιοϑχων ΕΠΑ 2014-2020 αποτελεύ μύα 
ςυνεχό διεργαςύα κατϊ την οπούα το ΔΕ προςαρμϐζεται ανϊλογα με ςυνεχεύσ βελτιώςεισ, 
τροποποιόςεισ και προςαρμογϋσ, με βϊςη τισ απαιτόςεισ που προκϑπτουν κατϊ την 
παρακολοϑθηςη τησ υλοπούηςησ των πρϊξεων που εντϊςςονται ςε αυτϐ.  

υνολικϊ ςε κϊθε τομϋα τησ διαδρομόσ υλοπούηςησ (χρηματοδϐτηςη, ςυμβαςιοπούηςη, 
υλοπούηςη και διαχεύριςη ) ϋχουν αναληφθεύ δρϊςεισ απλοπούηςησ και μεύωςησ του 
διοικητικοϑ φϐρτου. 

Πιο αναλυτικϊ, ςτη διαδικαςύα χρηματοδϐτηςησ των πρϊξεων ϋχει θεςμοθετηθεύ 
ομοιϐμορφη αντιμετώπιςη απϐ ϐλουσ του Υορεύσ, των διοικητικών πρϊξεων και λοιπών 
εγγρϊφων που απαιτοϑνται κατϊ τη διαδικαςύα χρηματοδϐτηςησ και πληρωμόσ των ϋργων 
ΠΔΕ και ϋχει απλοποιηθεύ το ςτϊδιο ϋγκριςησ των αποφϊςεων χρηματοδϐτηςησ. Επιπλϋον 
μποροϑν να αναφερθοϑν οι ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των δαπανών του Προγρϊμματοσ 
Δημοςύων Επενδϑςεων – ΠΔΕ  με την υποκατϊςτατη του υπολϐγου /φυςικοϑ προςώπου 
απϐ οικονομικό υπηρεςύα φορϋα. 

Με το νϋο θεςμικϐ πλαύςιο επιτυγχϊνεται η ενοπούηςη τησ νομοθεςύασ και η αντιμετώπιςη 
τησ πολυνομύασ. ε μια νομοθετικό πρϊξη περιλαμβϊνεται το ενωςιακϐ και εθνικϐ δύκαιο, οι 
ςυμβϊςεισ ϋργων, υπηρεςιών και προμηθειών, οι ςυμβϊςεισ ϊνω και κϊτω των ορύων, η 
ανϊθεςη και η εκτϋλεςη των ςυμβϊςεων, οι ςυμβϊςεισ κλαςςικοϑ τομϋα και εξαιροϑμενων 
τομϋων καθώσ και δικονομικϋσ διατϊξεισ. υγκεκριμϋνα: 

 Κανϐνεσ και διαδικαςύεσ απλουςτεϑονται: π.χ προβλϋπονται περιςςϐτερα εύδη 
διαδικαςιών ανϊθεςησ, μειώνονται οι προθεςμύεσ για την υποβολό των προςφορών 
ϐπου ςυντϋμνονται για την επιτϊχυνςη των διαδικαςιών. 

 Εκδύδονται ϋτοιμα προσ χρόςη πρϐτυπα τεϑχη και υποδεύγματα για την ανϊθεςη 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 

 Προβλϋπονται ευρϋωσ ηλεκτρονικϋσ διαδικαςύεσ για την ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ 
και την εξοικονϐμηςη πϐρων. Παρϊλληλα αναπτϑςςεται  η διαλειτουργικϐτητα του 
προβλεπϐμενου ηλεκτρονικοϑ ςυςτόματοσ με ϊλλα ηλεκτρονικϊ/πληροφοριακϊ 
ςυςτόματα με ςκοπϐ την επιτϊχυνςη και απλοπούηςη των διαδικαςιών και την 
μεύωςη των διοικητικών βαρών. 

 Μειώνεται ο διοικητικϐσ φϐρτοσ αφοϑ ςημαντικϐσ αριθμϐσ πιςτοποιητικών ό και 
ϊλλων εγγρϊφων που ςχετύζονται με κριτόρια αποκλειςμοϑ και κριτόρια επιλογόσ 
αντικαθύςταται πλϋον με τη χρόςη του Ευρωπαώκοϑ Ενιαύου Εγγρϊφου 
ϑμβαςησ/ΣΕΤΔ, το οπούο αποτελεύ επικαιροποιημϋνη υπεϑθυνη δόλωςη και 
κατατύθεται ωσ προκαταρκτικό απϐδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημϐςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη και τοϑτο τϐςο προσ 
ϐφελοσ  των αναθετουςών αρχών ϐςο και των οικονομικών φορϋων. 

 Καθύςταται υποχρεωτικό η χρόςη του ηλεκτρονικοϑ ςυςτόματοσ e-certis , ςκοπϐσ 
του οπούου εύναι η διευκϐλυνςη τησ ανταλλαγόσ πιςτοποιητικών και ϊλλων 
αποδεικτικών εγγρϊφων. 
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 Μειώνεται ο διοικητικϐσ φϐρτοσ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ δημοςύευςησ 
τησ προκόρυξησ ςτο ΥΕΚ απϐ 23.5.2017,  την ςταδιακό κατϊργηςη δημοςύευςησ 
τησ προκόρυξησ ςτον μεν ημερόςιο τϑπο μϋχρι 31.12.2017 ςτον δε τοπικϐ και 
περιφερειακϐ τϑπο μϋχρι 31.12.2020 και την κατϊργηςη λοιπών πρϐςθετων 
υποχρεώςεων δημοςιϐτητασ (μϋχρι 31.12.2020). 

 υνιςτϊται Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) η οπούα ϋχει ωσ 
ϋργο την επύλυςη των διαφορών που ανακϑπτουν κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται 
τησ ςϑναψησ των δημοςύων ςυμβϊςεων. Η ΑΕΠΠ αναμϋνεται να μειώςει την 
διοικητικό επιβϊρυνςη αναλαμβϊνοντασ αποκλειςτικϊ την εξϋταςη των 
προδικαςτικών προςφυγών και να ςυμβϊλει με τον τρϐπο αυτϐ ςτην ενιαύα, 
ϋγκαιρη και αποτελεςματικό ολοκλόρωςη των ςχετικών διαδικαςιών 
ικανοποιώντασ παρϊλληλα και την ανϊγκη εξαςφϊλιςησ αςφϊλειασ δικαύου ςτον 
τομϋα δημοςύων ςυμβϊςεων. 

χετικϊ με την  υλοπούηςη των πρϊξεων, γύνονται ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ  επϋκταςησ των 
επιλογών απλοποιημϋνου κϐςτουσ, προοπτικό η οπούα θα μειώςει τον φϐρτο των 
διοικητικών επαληθεϑςεων. Επύςησ  ϋχουν ολοκληρωθεύ προτϊςεισ ςχετικϊ με το  θεςμικϐ 
πλαύςιο των απαλλοτριώςεων και την  απλοπούηςη των διαδικαςιών εκτϋλεςησ 
αρχαιολογικών ϋργων. 

Επύςησ ϋχει διαμορφωθεύ και οριςτικοποιεύται η ηλεκτρονικό εφαρμογό του ΔΕ μϋςω του 
ΟΠ,  ενώ παρϊλληλα αναπτϑςςονται εργαλεύα διαχεύριςησ,  επεξεργαςύασ και 
αποθόκευςησ τησ πληροφορύασ  φιλικϊ προσ  τον δικαιοϑχο και προςαρμοςμϋνα ςτισ 
απαιτόςεισ  των χρηςτών. το πλαύςιο τησ ανϊπτυξησ του ΟΠ ΕΠΑ δύδεται ιδιαύτερη 
ςημαςύα ςτην ανϊπτυξη των απαραύτητων ςυνεργαςιών μεταξϑ των υπηρεςιών τησ 
Ελληνικόσ Δημϐςιασ Διούκηςησ, οι οπούεσ παρϊγουν πρωτογενώσ υπηρεςύεσ, καθώσ και των 
απαραύτητων διεπαφών μεταξϑ των πληροφοριακών τουσ ςυςτημϊτων. Ενδεικτικϊ 
υφύςταται διαςϑνδεςη του ΟΠ με το ΠΤΠΠΟΔΕ για ϊντληςη των πληρωμών που 
εκτελοϑν οι δικαιοϑχοι χωρύσ να απαιτεύται εκ νϋου καταχώρηςη ςτο ΟΠ. Επύςησ 
αναπτϑςςονται ςυνδϋςεισ με πληροφοριακϊ ςυςτόματα ϐπωσ το ΚΗΜΔΗ και το ΕΗΔΗ 
για ϊντληςη πληροφοριών που αφοροϑν ςτισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ. 
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8. Ο ρόλοσ των εταύρων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 5 του κανονιςμού (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013 κατϊ την εφαρμογό του ςυμφώνου εταιρικόσ ςχϋςησ [ϊρθρο 
52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο η) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

(a) Περιγραφό και αποτύμηςη του ρόλου των επιλεγμϋνων εταύρων ςτην προετοιμαςύα τησ 
ϋκθεςησ προόδου, με αναφορϊ ςτο ςύμφωνο εταιρικόσ ςχϋςησ. 

το πλαύςιο τησ εταιρικϐτητασ κατϊ την υλοπούηςη των Προγραμμϊτων του ΕΠΑ, 
επιδιώκεται η ςυνεργαςύα μεταξϑ των δημϐςιων αρχών και των φορϋων που 
εκπροςωποϑν την κοινωνύα των πολιτών.  Με βϊςη τισ προβλϋψεισ του εγκεκριμϋνου ΕΠΑ 
2014 -2020, ο ρϐλοσ των Εταύρων οργανώθηκε ωσ εξόσ: 

 Απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα για την κατϊρτιςη τησ ϋκθεςησ προϐδου που εύναι η 
Μονϊδα Β’ τησ ΕΤΑ/ΕΑ, τον 7/2017 ζητόθηκαν γραπτϋσ απϐψεισ, ειδικϊ ςτισ 
ενϐτητεσ 1,2,4,5,9, απϐ τουσ Γενικοϑσ – Ειδικοϑσ Γραμματεύσ, τισ Επιτελικϋσ Δομϋσ 
των Τπουργεύων, τη Γενικό Γραμματϋα τρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδϑςεων 
του ΤΠ. Οικονομύασ, το Τπ. Οικονομικών, καθώσ και απϐ τισ υπηρεςύεσ τησ ΕΑ του 
ΕΠΑ. 

 ε οριζϐντια ζητόματα (ιςϐτητα, μη διϊκριςη, αειφϐροσ ανϊπτυξη) ζητόθηκαν 
ειςροϋσ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ (πχ Επιτελικό Δομό ΕΠΑ Τπουργεύου 
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, Επιτελικό Δομό ΕΠΑ Τπουργεύου Εςωτερικών & 
Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ), ενώ αντύςτοιχα οι περιβαλλοντικού και κοινωνικού 
εταύροι ενημερώθηκαν μϋςω τησ γραπτόσ διαδικαςύασ που ακολουθόθηκε ςτα μϋλη 
τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ ΕΣΠΑ και εξϋφραςαν τισ απόψεισ τουσ.  

 χϋδιο τησ 1ησ Ϊκθεςησ Προϐδου ΕΠΑ 2014-2020 απεςτϊλη για διαβοϑλευςη με 
γραπτό διαδικαςύα ςτα μϋλη τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ του ΕΠΑ 2014-
2020. Σο χϋδιο εγκρύθηκε με βϊςη τη διαδικαςύα που περιγρϊφεται ςτον 
Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Λειτουργύασ τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ για τη λόψη 
αποφϊςεων, με την υπ’ αριθμ. 98862/ΕΤΑ 2019/15-9-2017 απϐφαςη του 
Προϋδρου τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ. 

 

 

(b) Περιγραφό και αποτύμηςη τησ ςυμμετοχόσ των επιλεγμϋνων εταύρων ςτην εφαρμογό των 
προγραμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυμμετοχόσ ςτισ επιτροπϋσ παρακολούθηςησ των 
προγραμμϊτων. 

 

Η αρχό τησ εταιρικόσ ςχϋςησ αναφϋρεται ςτη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτισ δημϐςιεσ αρχϋσ 
των ΚΜ (εθνικϐ, περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο), ςτον ιδιωτικϐ τομϋα και ςτην κοινωνύα 
των πολιτών. Η ςυνεργαςύα αυτό βαςύζεται ςτην ουςιαςτικό ςυμμετοχό ϐλων των εταύρων 
ςε ϐλο τον κϑκλο ζωόσ του εκϊςτοτε προγρϊμματοσ (διαβοϑλευςη, προετοιμαςύα, 
εφαρμογό, παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη), διαςφαλύζοντασ ύςεσ ευκαιρύεσ ςυμμετοχόσ ςε 
κϊθε εταύρο, απϐ ϐποιον τομϋα και αν προϋρχεται. 
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Με βϊςη τα παραπϊνω το ΕΠΑ 2014 – 2020 και τα ΕΠ του, οργϊνωςαν εταιρικό ςχϋςη με: 
α) τισ αρμϐδιεσ εθνικϋσ, περιφερειακϋσ, τοπικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ, β) τουσ 
οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ εταύρουσ και γ) οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο φορϋα που 
εκπροςωπεύ την κοινωνύα των πολιτών (περιβαλλοντικού εταύροι, ΜΚΟ, φορεύσ αρμϐδιοι 
για την προώθηςη τησ ιςϐτητασ και την καταπολϋμηςη του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ).  Η 
εκπροςώπηςη ϐλων των παραπϊνω εταύρων και η ςυμμετοχό τουσ ςτην υλοπούηςη των 
ΕΠ γύνεται κυρύωσ μϋςα απϐ την Επ. Παρ. 

Η ευρεύα διαβοϑλευςη με τουσ εταύρουσ  κατϊ την φϊςη εφαρμογόσ, υλοπούηςησ, 
παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ του ΕΠΑ 2014 – 2020 και των ΕΠ,  ϋχει λϊβει μϐνιμη 
μορφό με κορυφαύο ϐργανο τη ςυγκρϐτηςη και λειτουργύα τησ Επιτροπόσ 
Παρακολοϑθηςησ ϐλων των ΕΠ και του ΕΠΑ. 

Μϋςα ςτο 2015 ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 23 και 24 του Ν. 4314/2014 καθώσ και τα ϊρθρα 
47,48,49 και 110 του Κανονιςμοϑ ΕΕ 1303/2013, ςυγκροτόθηκαν ϐλεσ οι Επ. Παρ. των  ΕΠ 
και του ΕΠΑ 2014 - 2020 και καταρτύςτηκε ο εςωτερικϐσ κανονιςμϐσ λειτουργύασ τουσ, ο 
οπούοσ εγκρύθηκε απϐ τουσ εταύρουσ των Επιτροπών. 

Η Επ. Παρ. του ΕΠΑ 2014 - 2020 αποτελεύται απϐ τουσ προϋδρουσ των Επ.Παρ. των ΕΠ 
που ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ τα ΕΔΕΣ την περύοδο 2014 - 2020, Γενικοϑσ ό Ειδικοϑσ 
Γραμματεύσ αρμϐδιων Τπουργεύων, τουσ εποπτεϑοντεσ τισ Επιτελικϋσ Δομϋσ ΕΠΑ, 
εκπροςώπουσ τησ εθνικόσ αρχόσ ςυντονιςμοϑ, τησ αρχόσ πιςτοπούηςησ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταύρων, τησ ΕΝΠΕ, τησ ΚΕΔΕ, τησ ΜΟΔ ΑΕ, τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Ιςϐτητασ και αντιπροςωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώςεων, οι οπούοι μποροϑν να 
ειςηγοϑνται θϋματα για την ημερόςια διϊταξη. την Επιτροπό ςυμμετϋχουν, χωρύσ 
δικαύωμα ψόφου, εκπρϐςωποι τησ αρχόσ ελϋγχου, τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Δημοςύων 
Επενδϑςεων, τησ Επιτροπόσ, τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδϑςεων και του Ευρωπαώκοϑ 
Σαμεύου Επενδϑςεων. 

Η Επ. Παρ. των ΕΠ 2014 – 2020 αποτελεύται απϐ εκπροςώπουσ τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ 
του ΕΠ, τησ ΕΑ, τησ Αρχόσ Πιςτοπούηςησ, των επιτελικών ό ϊλλων υπηρεςιακών δομών 
του τομϋα πολιτικόσ του οικεύου προγρϊμματοσ, εκπροςώπουσ των ενδιϊμεςων φορϋων 
που διαχειρύζονται τμόματα του προγρϊμματοσ, εκπροςώπουσ δημϐςιων αρχών και 
αρμϐδιων φορϋων για θϋματα προώθηςησ τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, ιςϐτητασ των φϑλων, 
καταπολϋμηςησ των διακρύςεων, του περιβϊλλοντοσ, πολιτιςμοϑ, τουριςμοϑ, κρατικών 
ενιςχϑςεων, ϋρευνασ και καινοτομύασ, υγεύασ, αγροτικόσ ανϊπτυξησ, δημϐςιασ διούκηςησ, 
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, εκπροςώπουσ τησ ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, τησ ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταύρων και αντιπροςωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώςεων, οι οπούοι 
μποροϑν να ειςηγοϑνται θϋματα για την ημερόςια διϊταξη. την επιτροπό ςυμμετϋχουν 
επύςησ εκπρϐςωποι τησ Αρχόσ Ελϋγχου, τησ Γενικόσ Διεϑθυνςησ Δημοςύων Επενδϑςεων και 
τησ ΕΣΕπ χωρύσ δικαύωμα ψόφου, καθώσ και τησ ΕΕ με ςυμβουλευτικό ιδιϐτητα. 

Η Επ. Παρ. του ΕΠΑ μϋχρι το χρονικϐ ςημεύο αναφορϊσ τησ Ϊκθεςησ ϋχει ςυνεδριϊςει μύα 
φορϊ με θϋματα ημερόςιασ διϊταξησ την πορεύα ολοκλόρωςησ ΕΠΑ 2007-2013 και βαςικϊ 
ςτοιχεύα περιεχομϋνου και πορεύα ενεργοπούηςησ του ΕΠΑ  2014-2020, το ϑςτημα 
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου  του ΕΠΑ 2014-2020, την πρϐοδο κϊλυψησ Αιρεςιμοτότων, την 
Αξιολϐγηςη των ΕΠ και του ΕΠΑ 2014 – 2020, την Πληροφϐρηςη και Επικοινωνύα του 
ΕΠΑ 2014-2020 - Οδηγϐσ – τρατηγικό Επικοινωνύασ των Ε.Π., την Ολοκληρωμϋνη Φωρικό 
Ανϊπτυξη, το ΟΠ τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020, την Εθνικό τρατηγικό RIS3 
και το Πληροφοριακϐ ϑςτημα Κρατικών Ενιςχϑςεων. Για το ςϑνολο των ανωτϋρω 
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θεμϊτων, πραγματοποιόθηκε ενημϋρωςη καθώσ και  ςυζότηςη με βϊςη παρεμβϊςεισ των 
μελών τησ Επ. Παρ. 

ε ϐτι αφορϊ τισ Επ. Παρ. των ΕΠ πραγματοποιόθηκαν 2 ςυνεδριϊςεισ μϋχρι το χρονικϐ 
ςημεύο αναφορϊ τησ Ϊκθεςησ Προϐδου καθώσ και πλόθοσ γραπτών διαδικαςιών μϋςω τησ 
ηλεκτρονικόσ πλατφϐρμασ ΔΙΑΤΛΟ ςϑμφωνα με τα ςχετικϊ οριζϐμενα ςτο εςωτερικϐ 
κανονιςμϐ λειτουργύασ των Επιτροπών. 

Οι ςυνεδριϊςεισ αφοροϑςαν θϋματα ενεργοπούηςησ και προϐδου υλοπούηςησ των ΕΠ 
ϐπωσ  η Εξειδύκευςη, η εκπλόρωςη των Αιρεςιμοτότων, το ϑςτημα Διαχεύριςησ και 
Ελϋγχου, η μεθοδολογύα και τα κριτόρια επιλογόσ Πρϊξεων, το χϋδιο Αξιολϐγηςησ, το 
Ενιαύο ϑςτημα Παρακολοϑθηςησ Δεικτών  ΕΠΑ – Αιρεςιμϐτητα 7 «ςτατιςτικϊ 
ςυςτόματα και δεύκτεσ αποτελϋςματοσ», θϋματα Κρατικών Ενιςχϑςεων, η τρατηγικό για 
την Πληροφϐρηςη και Επικοινωνύα, η καταπολϋμηςη τησ απϊτησ,  η εφαρμογό 
τρατηγικών Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ καθώσ και η εφαρμογό των τρατηγικών Ϊξυπνησ 
Εξειδύκευςησ των Περιφερειών. 

Για το ςϑνολο των ανωτϋρω θεμϊτων, πραγματοποιόθηκε ενημϋρωςη και  ςυζότηςη με 
βϊςη τισ παρεμβϊςεισ των εταύρων τησ κϊθε Επ. Παρ.  και εγκρύθηκαν για κϊθε Ε Π: η 
Εξειδύκευςη των δρϊςεων, η Μεθοδολογύα και Κριτόρια επιλογόσ Πρϊξεων, το χϋδιο 
Αξιολϐγηςησ, η τρατηγικό για την Πληροφϐρηςη και Επικοινωνύα. 

 

γ) Άλλα ςτοιχεύα, κατϊ περύπτωςη. 

 

Εςτιαςμϋνεσ μορφϋσ εταιρικότητασ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ των ΕΠ και του ΕΠΑ 
2014 – 2020. 

 

Η εταιρικότητα ςτο πλαίςιο τησ ςτρατηγικήσ έξυπνησ εξειδίκευςησ (RIS) 

Κϑριο ςτοιχεύο τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ αποτελεύ η διαδικαςύα τησ επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ που αποτελεύ μια διαδικαςύα δυναμικό και εξελιςςϐμενη. Η διαδικαςύα αυτό 
θα εφαρμϐζεται ςε ϐλη την διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-20. 

ε εθνικϐ επύπεδο, η διαδικαςύα επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ πραγματοποιεύται μϋςω 
των Πλατφορμών Καινοτομύασ. Ϊχουν ςυςταθεύ και λειτουργοϑν, με ευθϑνη τησ Γενικόσ 
Γραμματεύασ Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ (ΓΓΕΣ), 8 πλατφϐρμεσ καινοτομύασ, μύα για κϊθε 
τομϋα προτεραιϐτητασ τησ Εθνικόσ τρατηγικόσ Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ. 

Οι Πλατφϐρμεσ Καινοτομύασ αποτελοϑν τουσ βαςικοϑσ πυρόνεσ τησ διαβοϑλευςησ 
ςυγκεντρώνοντασ εκπροςώπουσ απϐ τισ επιχειρόςεισ του κλϊδου ό του τομϋα, τα 
ερευνητικϊ κϋντρα, τα Πανεπιςτόμια, τουσ τεχνολογικοϑσ φορεύσ, χρηματοδοτικοϑσ 
οργανιςμοϑσ, ςυναρμϐδια Τπουργεύα και Περιφϋρειεσ. 

την πρώτη περύοδο επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ που πραγματοποιόθηκε την 
περύοδο 2013-15, τα αποτελϋςματα των διαβουλεϑςεων των πλατφορμών απετϋλεςαν την 
πρώτη ϑλη για μια μεγαλϑτερη εςτύαςη και κατ’ αρχόν εξειδύκευςη δραςτηριοτότων, οι 
οπούεσ αποτυπώνονται ωσ προτεραιϐτητεσ τησ τρϋχουςα ϋκδοςησ τησ τρατηγικόσ. Εκτϐσ 
απϐ την εμβϊθυνςη ςε κϊθε τομϋα, επιχειρόθηκε και η ανϊδειξη ςυνεργειών μεταξϑ των 
τομϋων, με ςτϐχο να επιτευχθεύ μεγαλϑτερη προςτιθϋμενη αξύα απϐ τισ παρεμβϊςεισ.. 
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Ψςτϐςο, η επιχειρηματικό ανακϊλυψη εύναι μια διαδικαςύα δυναμικό και εξελικτικό, η 
οπούα θα εφαρμοςτεύ ςε ϐλη την διϊρκεια τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-20. Για το 
λϐγο αυτϐ θεςπύςθηκε ϋνασ μηχανιςμϐσ εφαρμογόσ τησ ςε ςταθερό βϊςη, με καλϑτερη 
οργϊνωςη, μεγαλϑτερη αποτελεςματικϐτητα αλλϊ και ευρϑτερη κινητοπούηςη. Ειδικϐτερα, 
κατϊ τη δεύτερη περύοδο επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ που ξεκύνηςε ςτα τϋλη του 
2015, για κϊθε Πλατφϐρμα Καινοτομύασ ορύςθηκε ολιγομελόσ υμβουλευτικό 
Ομϊδα ςτην οπούα περιλαμβϊνονται εκπρϐςωποι δυναμικών επιχειρόςεων του τομϋα, 
ερευνητϋσ με ςημαντικό δραςτηριϐτητα, εθνικού εκπρϐςωποι ςτισ επιτροπϋσ του Ορύζοντα 
2020. 

ε περιφερειακϐ επύπεδο καταγρϊφονται αξιϐλογεσ προςπϊθειεσ επιχειρηματικόσ 
ανακϊλυψησ με τη ςυμμετοχό των φορϋων τησ «τριπλόσ/τετραπλόσ ϋλικασ», τα 
αποτελϋςματα των οπούων αποτυπώθηκαν ςε προςκλόςεισ για χρηματοδϐτηςη απϐ 
πϐρουσ των ΠΕΠ. Επιπρϐςθετα, ςε ϐλεσ ςχεδϐν τισ Περιφϋρειεσ πραγματοποιόθηκε 
μεγϊλοσ αριθμϐσ εργαςτηρύων επιχειρηματικόσ ανακϊλυψησ με ευρεύα θεματικό κϊλυψη. 

Σϋλοσ, εντϐσ του 2016, επαναςυγκροτόθηκαν τα Περιφερειακϊ υμβοϑλια Ϊρευνασ 
Καινοτομύασ τα οπούα αποτελοϑνται  απϐ εκπροςώπουσ  τησ Αυτοδιούκηςησ, των 
παραγωγικών φορϋων και των ακαδημαώκών – ερευνητικών ιδρυμϊτων με γνωμοδοτικϐ 
ρϐλο προσ το Περιφερειακϊ υμβοϑλια προωθώντασ το διϊλογο ανϊμεςα ςτουσ 
παραγωγικοϑσ, τουσ ερευνητικοϑσ, και τουσ κοινωνικοϑσ φορεύσ  με τισ αρχϋσ των 
Περιφερειών για την εφαρμογό τησ τρατηγικόσ Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ.   

 

Η εταιρικότητα ςτο πλαίςιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύςεων (ΟΧΕ) 

το πλαύςιο των παρεμβϊςεων για την χωρικό ανϊπτυξη και την εφαρμογό των 
αντύςτοιχων εργαλεύων  ϐπωσ οι ΟΦΕ, ΟΦΕ ςτον αςτικϐ χώρο (ΒΑΑ) καθώσ και τρατηγικϋσ 
Σοπικόσ Ανϊπτυξησ με την Πρωτοβουλύα των Σοπικών Κοινοτότων -ΣΑΠΣοΚ  (CLLD), 
αναπτϑςςονται και λειτουργοϑν ςε τοπικϐ επύπεδο εταιρικϊ ςχόματα (εταιρικότητα) για 
ϐλα τα ςτϊδια τησ εφαρμογόσ τησ ΟΦΕ/ ΒΑΑ, δηλ. απϐ την ανϊπτυξη τησ ςτρατηγικόσ ςτην 
υλοπούηςη και την διακυβϋρνηςη. 

τα τοπικϊ εταιρικϊ ςχόματα ςυμμετϋχουν εκπρϐςωποι τοπικών δημϐςιων και ιδιωτικών 
κοινωνικοοικονομικών φορϋων τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ 
κοινωνύασ των πολιτών, οι οπούοι εύναι αντιπροςωπευτικού τησ προτεινϐμενησ ςτρατηγικόσ 
τοπικόσ ανϊπτυξησ. τϐχοσ τησ εταιρικόσ ςχϋςησ εύναι να ενεργοποιόςει το ανθρώπινο 
δυναμικϐ μιασ περιοχόσ, μϋςω ςυμμετοχικών διαδικαςιών, προκειμϋνου να δημιουργηθεύ 
το αύςθημα τησ ςυνυπευθυνϐτητασ και τησ κοινοκτημοςϑνησ ενϐσ κοινοϑ 
ορϊματοσ.  Δεδομϋνου μϊλιςτα ϐτι οι τοπικού φορεύσ εύναι πολϑ καλού γνώςτεσ τησ 
υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ μιασ περιοχόσ και των προβλημϊτων που αντιμετωπύζει, το 
γεγονϐσ αυτϐ θα οδηγόςει ςτην αποτελεςματικϐτερη κινητοπούηςη των τοπικών πϐρων. 

το πλαύςιο αυτϐ, με ςτϐχο την τοπικό ανϊπτυξη και οικονομικό, κοινωνικό και χωρικό 
αναςυγκρϐτηςη των περιοχών, η εταιρικϐτητα οδηγεύ ςτη διαςφϊλιςη ςυναινετικών 
λϑςεων, κοινών αποδεκτών αναπτυξιακών ςτϐχων και μακρϐπνοων ςτρατηγικών 
ςυμμαχιών μεταξϑ δημϐςιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορϋων. 

Η ενεργοπούηςη των δρϊςεων Φωρικόσ Ανϊπτυξησ, ενϋπλεξε τουσ τοπικοϑσ φορεύσ ςε 
διαδικαςύεσ ςχεδιαςμοϑ και διαβουλεϑςεων για την υλοπούηςη των αντύςτοιχων 
ολοκληρωμϋνων δρϊςεων. Κατϊ τα ϋτη αναφορϊσ τησ παροϑςασ ϋκθεςησ, 



 

 

127 

 

πραγματοποιόθηκαν ςυναντόςεισ και εκτεταμϋνεσ διαδικαςύεσ διαβουλεϑςεων μεταξϑ των 
Ειδικών Τπηρεςιών, των Περιφερειακών Αρχών και των Αςτικών Αρχών, Οργανιςμοϑσ και 
Πολύτεσ για την οριςτικοπούηςη τησ τρατηγικόσ Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ (ΒΑΑ) 
ςτισ ενδιαφερϐμενεσ Περιφϋρειεσ. ε ειδικϐ κεφϊλαιο των υπϐψη τρατηγικών 
περιγρϊφεται με λεπτομϋρεια το ςϑνολο των εμπλεκϐμενων φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτο 
ςχεδιαςμϐ και η ςυμβολό τουσ ςτην κατϊρτιςη τησ ςτρατηγικόσ και των προτεινϐμενων 
δρϊςεων για κϊθε Περιφϋρεια. 

 

 

Η εταιρικότητα ςτο πλαίςιο τησ βιώςιμησ ανάπτυξησ και των μεταφορών   

το πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ περιβαλλοντικόσ εκτύμηςησ, κϑριο ςτοιχεύο αποτελεύ η 
ςυνεκτύμηςη τησ ΜΠΕ και των αποτελεςμϊτων των διαβουλεϑςεων για τη λόψη των 
αποφϊςεων. Οι διαβουλεϑςεισ αυτϋσ κατϊ την κατϊρτιςη των Προγραμμϊτων, 
πραγματοποιόθηκαν με τισ «περιβαλλοντικϋσ» αρχϋσ και το κοινϐ ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα ςτην ΚΤΑ 107017/2006. τϐχοσ των διαβουλεϑςεων εύναι να δύνεται ςτουσ 
φορεύσ ϋγκαιρη και πραγματικό ευκαιρύα να εκφρϊςουν τη γνώµη τουσ επύ του ςχεδύου τησ 
περιβαλλοντικόσ μελϋτησ. 

Για την κϊλυψη τησ θεματικόσ αιρεςιμϐτητασ 7.1 ϋωσ 7.3 ϋγινε ευρεύα δημϐςια 
διαβοϑλευςη για το ¨τρατηγικϐ Πλαύςιο Επενδϑςεων Μεταφορών 2014 – 2025» (ΠΕΜ), 
με φορεύσ των Περιφερειών τησ Φώρασ, τουσ Κοινωνικοϑσ Εταύρουσ και την Κοινωνύα των 
Πολιτών. το πλαύςιο τησ διαβοϑλευςησ εκφρϊςτηκαν απϐψεισ και λόφθηκαν υπϐψη 
τροποποιώντασ το αρχικϐ ςχϋδιο ώςτε να καθοριςθοϑν ςτο ΠΕΜ οι ςτρατηγικού ςτϐχοι 
τησ Εθνικόσ Πολιτικόσ Μεταφορών για την περύοδο 2014 – 2025, οι προτεραιϐτητεσ 
πολιτικόσ, τα εναλλακτικϊ ςενϊρια ανϊπτυξησ τησ μεταφορικόσ υποδομόσ, οι 
προτεραιϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ των ϋργων και η ετοιμϐτητα – προετοιμαςύα των 
δικαιοϑχων φορϋων. 

Σα αποτελϋςματα τησ α’ φϊςησ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ προςχεδύου του ΠΕΜ (ενϐτητεσ 1 
ϋωσ 6) που πραγματοποιόθηκε κατϊ την περύοδο 11 - 24/04/2014 μϋςω τησ ιςτοςελύδασ 
τησ ΕΔΑ Μεταφορών (www.saas.gr), με αποςτολό ηλεκτρονικοϑ μηνϑματοσ ςε 128 
εμπλεκϐμενουσ / ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ που εκπροςωποϑν τισ περιφϋρειεσ τησ Φώρασ, 
τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ και την Κοινωνύα των Πολιτών και ϐλη τη ςχετικό 
αλληλογραφύα με την ΕΔΑ Μεταφορών. 

Σα αποτελϋςματα τησ β’ φϊςησ δημϐςιασ διαβοϑλευςησ του πλόρουσ κειμϋνου νεϐτερου 
προςχεδύου του ΠΕΜ που πραγματοποιόθηκε κατϊ την περύοδο 09 -19/05/2014 μϋςω 
τησ ιςτοςελύδασ τησ ΕΔΑ Μεταφορών (www.saas.gr), με αποςτολό ηλεκτρονικοϑ 
μηνϑματοσ ςε 154 εμπλεκϐμενουσ / ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ που εκπροςωποϑν τισ 
περιφϋρειεσ τησ Φώρασ, τουσ κοινωνικοϑσ εταύρουσ και την Κοινωνύα των Πολιτών και ϐλη 
τη ςχετικό αλληλογραφύα με την ΕΔΑ Μεταφορών. 

 

Η εταιρικότητα ςτην εφαρμογή των πολιτικών τησ ιςότητασ των φύλων και τησ 
προςβαςιμότητασ  

Η Γενικό Γραμματεύα Ιςϐτητασ των Υϑλων ςυμμετϋχει ςε ϐλεσ τισ Επιτροπϋσ 
παρακολοϑθηςησ των Σομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων, 
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διαςφαλύζοντασ κατϊ το μϋγιςτο, ϐτι οι ςχεδιαζϐμενεσ και υλοποιοϑμενεσ δρϊςεισ 
ςυνϊδουν με τουσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ και τισ προτεραιϐτητεσ που ϋχουν τεθεύ όδη ςτο 
ΕΠΑ 2014-2020, καθώσ επύςησ και ϐτι τα κριτόρια αξιολϐγηςησ για την ϋνταξη των 
πρϊξεων, ενςωματώνουν οι κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ. 

Παρϊλληλα ςυνεχύζει να ϋχει ενεργϐ ςυμμετοχό ςτη δημϐςια διαβοϑλευςη για ϐςεσ 
περιφερειακϋσ και τομεακϋσ πολιτικϋσ με ςτϐχο την εξαςφϊλιςη ϐτι εφαρμϐζονται οι αρχϋσ 
τησ ιςϐτητασ, τησ μη-διϊκριςησ και τησ προςβαςιμϐτητασ. 

Αναφορικϊ με τη ςυμμετοχό κοινωνικών οργανώςεων αντιπροςωπευτικών τησ ομϊδασ 
ςτϐχου των ΑμεΑ ςτισ ενϋργειεσ διαβοϑλευςησ αλλϊ και ςτισ Επ. Παρ. των ΕΠ και ΠΕΠ, 
ςημειώνεται ϐτι η Εθνικό υνομοςπονδύα Ατϐμων με Αναπηρύα, ωσ ο τριτοβϊθμιοσ 
κοινωνικϐσ και ςυνδικαλιςτικϐσ φορϋασ εκπροςώπηςησ των ΑμεΑ, ςυμμετϋχει ενεργϊ ςε 
ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ διαβοϑλευςησ που υλοποιοϑνται απϐ τα προγρϊμματα, και 
επιπρϐςθετα ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ με δικαύωμα ψόφου ςτισ Επ. Παρ. ϐλων των ΕΠ και ΠΕΠ 
τησ ΠΠ 2014-2020, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προγραμμϊτων διαςυνοριακόσ 
ςυνεργαςύασ. 

το πλαύςιο αυτϐ ϊλλωςτε ςυγκροτόθηκε το Μϊρτιο του 2014 η «Ομϊδα εργαςύασ ςχετικϊ 
με την ϋνταξη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ και τησ μη διϊκριςησ ςτο ΕΠΑ 2014-2020» 
(Αρ.Πρ.  ΤΑ 14125/ΕΤΑΑΠ 989 /24.3.14) με τη ςυμμετοχό εκπροςώπων των Ειδικών 
Τπηρεςιών τησ Εθνικόσ Αρχόσ υντονιςμοϑ, του ΠΑΑ και τησ Ε..ΑμεΑ, ϋχοντασ αντικεύμενο 
εργαςύασ : τη διαμϐρφωςη προτϊςεων για την ϋνταξη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ ςτο 
ςϑςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου του ΕΠΑ 2014-2020, την επεξεργαςύα και διαμϐρφωςη 
προτϊςεων κριτηρύων ϋνταξησ πρϊξεων  καθώσ και τη διαμϐρφωςη προτϊςεων για την 
ϋκδοςη οδηγιών ςχετικϊ με την ενςωμϊτωςη τησ εξειδύκευςησ των κριτηρύων ςτισ 
προςκλόςεισ των ΕΠ του ΕΠΑ και την παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ τουσ.8.3.5.  

 

Εταιρικότητα - Στρατηγική επικοινωνίασ και πληροφόρηςησ 

Η ςτρατηγικό επικοινωνύασ  που καταρτύζεται απϐ κϊθε ΕΠ αποτελεύ μια μορφό 
εταιρικϐτητασ ςτο πλαύςιο των  ςτρατηγικών τησ κατευθϑνςεων που αφοροϑν μεταξϑ των 
ϊλλων και: 

 την  ενεργοπούηςη των δικαιοϑχων για την προώθηςη τησ υλοπούηςησ των ΕΠ . 

  τη λειτουργύα ενϐσ δικτϑου ςυνεργαζϐμενων φορϋων, που μπορεύ να περιλαμβϊνει 
ςτελϋχη τησ Διαχειριςτικόσ Αρχόσ, κοινωνικοϑσ ό οικονομικοϑσ εταύρουσ 
(πολλαπλαςιαςτϋσ), ευρωπαώκϊ δύκτυα πληροφϐρηςησ που λειτουργοϑν ςτην 
Ελλϊδα και ςυνεργϊζονται ώςτε να πληροφοροϑν και να ενημερώνουν το κοινϐ-
ςτϐχο γϑρω απϐ προςκλόςεισ, προκηρϑξεισ, κριτόρια επιλεξιμϐτητασ κλπ. 

Η ευρϑτερη διϊδοςη των ςτοιχεύων υλοπούηςησ του ΕΠΑ 2014 – 2020 και των ΕΠ, απαιτεύ 
τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα τησ πληροφϐρηςησ και επικοινωνύασ  τουσ ακϐλουθουσ 
φορεύσ: 

 Αρμϐδιεσ αςτικϋσ και ϊλλεσ δημϐςιεσ αρχϋσ, εθνικϋσ, περιφερειακϋσ, τοπικϋσ αρχϋσ 
και αναπτυξιακοϑσ φορεύσ 

 Κλαδικϋσ και επαγγελματικϋσ ενώςεισ 

 Οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ εταύρουσ 
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 Οργανιςμοϑσ που εκπροςωποϑν επιχειρόςεισ 

 χετικοϑσ φορεύσ που εκπροςωποϑν την κοινωνύα των πολιτών, 
περιλαμβανομϋνων των περιβαλλοντικών εταύρων, μη κυβερνητικών οργανώςεων 
και φορϋων που εύναι υπεϑθυνοι 13 για την προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, τησ 
ιςϐτητασ των φϑλων και την καταπολϋμηςη των διακρύςεων 

 Κϋντρα πληροφϐρηςησ ςχετικϊ με την Ευρώπη, την Αντιπροςωπεύα τησ Επιτροπόσ 
ςτην Ελλϊδα και τα γραφεύα πληροφϐρηςησ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου 

 Εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ Ιδρϑματα. 

 

Εταιρικότητα ςε επιμέρουσ τομείσ πολιτικήσ και δράςεων των ΕΠ 

Η ςυμμετοχό των εταύρων εύναι διαρκόσ ςε ϐλο το φϊςμα υλοπούηςησ, παρακολοϑθηςησ 
και αξιολϐγηςησ των ΕΠ του ΕΠΑ 2014 – 2020 καθώσ και ςτην εφαρμογό 
παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη επιμϋρουσ τομϋων πολιτικόσ και δρϊςεων των ΕΠ. Επύςησ 
δύνεται ϋμφαςη ςτην περαιτϋρω ενύςχυςη τησ θεςμικόσ ικανϐτητασ Κοινωνικών Εταύρων, 
καθώσ και ςτην ενύςχυςη τριτοβϊθμιων ςυλλογικών φορϋων που εκπροςωποϑν ομϊδεσ 
που βιώνουν διακρύςεισ αλλϊ και αντιπροςωπευτικών φορϋων Κοινωνύασ των Πολιτών. 

Ειδικϐτερα: 

Για την εκπϐνηςη των Περιφερειακών τρατηγικών για την Κοινωνικό Ένταξη και 
για τουσ Ρομϊ, υπόρξε ευρεύα διαβοϑλευςη με ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ. Για το 
ςκοπϐ αυτϐ κινητοποιόθηκαν κυρύωσ οι Δόμοι και οι Διευθϑνςεισ Πρϐνοιασ των 
Περιφερειών. Μϋςω των φορϋων αυτών ςυμμετεύχαν πλόθοσ κοινωνικών φορϋων, ϐπωσ 
τοπικού ςϑλλογοι, αναπτυξιακϋσ επιχειρόςεισ, εθελοντικϋσ οργανώςεισ, κοινωνικϋσ δομϋσ, 
κοινωνικϐ παντοπωλεύο, φαρμακεύο, ιατρεύο κλπ. 

Κατϊ τη διϊρκεια κατϊρτιςησ τησ Διϊγνωςη των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ των 
Περιφερειών  πραγματοποιόθηκε διαβοϑλευςη με αντιπροςωπευτικοϑσ φορεύσ ϐπωσ η 
Πανεπιςτόμια, Επιμελητόρια, ΙΝΕ/ΓΕΕ, ΕΣΕΠΗ ΑΕ κα, καθώσ και η ςυμμετοχό 
επιχειρόςεων. 

Απ΄ϐλα τα ΕΠ λαμβϊνεται μϋριμνα για τη ςυμμετοχό των αρμϐδιων εμπλεκϐμενων φορϋων 
ςτο ςτϊδιο ςχεδιαςμοϑ, εξειδύκευςησ και εφαρμογόσ των περιφερειακών ςτρατηγικών και 
ςχεδύων δρϊςησ ςε διϊφορουσ τομεύσ: 

 χεδιαςμϐσ και εξειδύκευςη δρϊςεων τησ Περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ για την 
Κοινωνικό Ϊνταξη (ΠεΚΕ). 

 χεδιαςμϐσ των περιφερειακών ςχεδύων δρϊςησ για τη βιοποικιλϐτητα και την 
ολοκληρωμϋνη τουριςτικό ανϊπτυξη. 

 για τον ςχεδιαςμϐ και τη ςυμμετοχό τουσ ωσ δικαιοϑχοι ςε προγραμματιζϐμενεσ 
προςκλόςεισ κατϊρτιςησ μακροχρϐνια ανϋργων και εργαζομϋνων. 

Ειδικότερα ςτο πλαύςιο του Ειδικοϑ τϐχου 8.7(ii)  του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ ϋχουν ενταχθεύ 
και υλοποιοϑνται δρϊςεισ για τη θεςμικό και επιχειρηςιακό ενδυνϊμωςη των κοινωνικών 
εταύρων, ιδύωσ τομεακόσ και κλαδικόσ ςτϐχευςησ για την ανϊπτυξη ικανοτότων και την 
υποςτόριξη ωφελουμϋνων, ςτα πεδύα των ενεργητικών πολιτικών απαςχϐληςησ και των 
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θεςμών τησ αγορϊσ εργαςύασ, για την ενθϊρρυνςη τησ επαρκοϑσ ςυμμετοχόσ και 
πρϐςβαςησ τουσ ςε ενϋργειεσ που ςτηρύζονται απϐ το ΕΚΣ. 

τη διαδικαςύα εξειδύκευςησ, η ΕΤΔ ΕΠ ΜΔΣ ςυνεργϊςθηκε με το Κοινωνικϐ Πολϑκεντρο 
για δρϊςεισ τησ ΑΔΕΔΤ και ειδικϐτερα για τη δρϊςη «Δρϊςεισ αναβϊθμιςησ τησ λειτουργύασ 
τησ ΑΔΕΔΤ» και με την Οικονομικό και Κοινωνικό Επιτροπό ΟΚΕ για τη δρϊςη 
«Μηχανιςμϐσ πολυεπύπεδησ διαβοϑλευςησ τησ ΟΚΕ». 

Η ΕΤΔ ΕΠ ΜΔΣ  εξϋδωςε Πρϐςκληςη με τύτλο «Δρϊςεισ οργϊνωςησ και ενδυνϊμωςησ των 
κοινωνικών εταύρων για τη βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ τησ κοινωνύασ και των πολιτών ςτο 
ςχεδιαςμϐ των δημϐςιων πολιτικών και ςτη λειτουργύα τησ διούκηςησ» για τη 
χρηματοδϐτηςη των ανωτϋρω δρϊςεων. 

Σϋλοσ, ςτο εγκεκριμϋνο χϋδιο Αξιολόγηςησ των ΕΠ προβλϋπεται και η ςυμμετοχό των 
εμπλεκϐμενων φορϋων τϐςο ςτη φϊςη διενϋργειασ των αξιολογόςεων ϐςο και ςτη φϊςη 
ενημϋρωςησ και αξιοπούηςησ των αποτελεςμϊτων των αξιολογόςεων. 
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9. υνοπτικό παρουςύαςη των μϋτρων που λόφθηκαν ςε ςχϋςη με την εφαρμογό 
των οριζόντιων αρχών και των ςτόχων πολιτικόσ για την υλοπούηςη των 
ΕΔΕΣ [ϊρθρο 52 παρϊγραφοσ 2 ςτοιχεύο θ) του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013] 

 

Η προώθηςη τησ ιςϐτητασ μεταξϑ ανδρών και γυναικών, η μη διϊκριςη και οι αρχϋσ τησ 
προςβαςιμϐτητασ για τα ϊτομα με αναπηρύεσ και τησ  Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ εξειδικεϑονται 
προγραμματικϊ ςτισ ενϐτητεσ 1.5.2 και 1.5.3 του ΕΠΑ 2014-2020 και λαμβϊνονται υπϐψη 
ςε ϐλα τα ςτϊδια τησ προετοιμαςύασ και τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων. Η παροϑςα 
ενϐτητα τησ ϋκθεςησ προϐδου, περιγρϊφει ςυνοπτικϊ τα μϋτρα που ελόφθηςαν ςτο 
επύπεδο τησ εφαρμογόσ και τησ ενςωμϊτωςησ  των μϋτρων αυτών ςτα ΕΠ κυρύωσ απϐ τισ 
αρμϐδιεσ εθνικϋσ ςυντονιςτικϋσ αρχϋσ του ΕΠΑ. Ειδικϐτερα, γύνεται αναφορϊ ςτην 
προςβαςιμϐτητα για τα ϊτομα με αναπηρύεσ, την ιςϐτητα των φϑλων, ςε ενδεικτικϊ 
παραδεύγματα ςτοχευμϋνων και ειδικών δρϊςεων ςτο πλαύςιο προαγωγόσ τησ ιςϐτητασ 
και μη διϊκριςησ και τϋλοσ ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη. 

Για την ϋνταξη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ ςτο ΔΕ του ΕΠΑ 2014-2020, 
ςυγκροτόθηκε  η «Ομϊδα εργαςύασ ςχετικϊ με την ϋνταξη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ και 
τησ μη διϊκριςησ ςτο ΕΠΑ 2014-2020» με χρονικϐ ορύζοντα τισ 31/12/2015 και με τη 
ςυμμετοχό εκπροςώπων τησ ΕΑ, του ΠΑΑ και τησ Ε..ΑμεΑ. Αντικεύμενο τησ Ομϊδασ 
εργαςύασ όταν  η ενςωμϊτωςη τησ προςβαςιμϐτητασ ςτα κριτόρια ϋνταξησ πρϊξεων, η 
παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ τουσ, η ϋκδοςη οδηγιών για την ενςωμϊτωςη τησ 
εξειδύκευςησ των κριτηρύων ςτισ προςκλόςεισ και η επεξεργαςύα και η διαμϐρφωςη 
ςχετικών προτϊςεων. Βϊςει των αναγκών που αναδεύχθηκαν, η ΕΑ ενςωμϊτωςε τη μη 
διϊκριςη και τη διαςφϊλιςη τησ προςβαςιμϐτητασ ςτον κϑκλο ζωόσ των 
ςυγχρηματοδοτοϑμενων ϋργων, προκειμϋνου να ενταχθοϑν ςτα Σεχνικϊ Δελτύα Πρϊξεων. 
Επύςησ, ςτη 2η Ομϊδα Κριτηρύων επιλογόσ των πρϊξεων που αφοροϑν την ενςωμϊτωςη 
των οριζϐντιων πολιτικών και την τόρηςη του θεςμικοϑ πλαιςύου, ενςωματώθηκαν 
2 κριτόρια που αφοροϑν την προαγωγό τησ ιςϐτητασ μεταξϑ ανδρών και γυναικών και τη 
μη διϊκριςη και την εξαςφϊλιςη τησ προςβαςιμϐτητασ των ατϐμων με αναπηρύα. Με ςτϐχο 
τη ςυνϋχιςη των παραπϊνω εργαςιών τον 6/2017, η ΕΑ προχώρηςε ςτη ςϑςταςη και 
ςυγκρϐτηςη νϋασ ομϊδασ εργαςύασ ςχετικϊ με την παρακολοϑθηςη τησ ϋνταξησ τησ 
διϊςταςησ τησ αναπηρύασ και τησ μη διϊκριςησ ςτα ΕΠ 2014-2020 με τη ςυμμετοχό 
εκπροςώπων τησ ΕΑ και τησ Ε..ΑμεΑ μϋχρι τη λόξη τησ προγραμματικόσ περιϐδου.  

Για τη διαςφϊλιςη τησ ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ κοινωνικών οργανώςεων 
αντιπροςωπευτικών τησ ομϊδασ ςτϐχου των ΑμεΑ ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ, η Εθνικό 
υνομοςπονδύα Ατϐμων με Αναπηρύα, εκπροςωπεύται ςε ϐλεσ τισ διαδικαςύεσ 
διαβοϑλευςησ των ΕΠ και ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ με δικαύωμα ψόφου ςτισ Επ. 
Παρακολοϑθηςησ των ΕΠ 2014-2020. Παρϊλληλα, ςτο πλαύςιο του Επικοινωνιακοϑ 
Οδηγοϑ του ΕΠΑ που εκδϐθηκε τον 5ο του 2015 προβλϋφθηκε η ϋνταξη τησ διϊςταςησ 
τησ αναπηρύασ και προςβαςιμϐτητασ των ΑμεΑ ςτη ςτρατηγικό επικοινωνύασ των ΕΠ. το 
πλαύςιο τησ Ιςϐτητασ των φϑλων[2], η Γενικό Γραμματεύα Ιςϐτητασ των Υϑλων (ΓΓΙΥ) 
εκπϐνηςε το Εθνικϐ χϋδιο Δρϊςησ για την Ιςϐτητα των Υϑλων 2016-2020 (EΔΙΥ) 
επικαιροποιώντασ το ςχϋδιο τησ περιϐδου 2010-2013 με το οπούο οι αρχϋσ και οι κϑριοι 
ςτϐχοι που ενςωματώθηκαν ςτο ΕΠΑ 2014-2020 ϊρχιςαν να υλοποιοϑνται με τη μορφό 
ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων. Σο ΕΔΙΥ εύναι εθνικόσ εμβϋλειασ και οι ςτρατηγικού ςτϐχοι που 
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τϋθηκαν αφοροϑν την προςταςύα των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων των γυναικών, 
την πρϐληψη και αντιμετώπιςη τησ βύασ κατϊ των γυναικών, τη ςτόριξη τησ απαςχϐληςησ 
των γυναικών και την ϊρςη των ςυνεπειών τησ μεύωςησ τησ ανδρικόσ απαςχϐληςησ, 
την προώθηςη τησ ιςϐτητασ ςτην εκπαύδευςη, τον πολιτιςμϐ, τα ΜΜΕ και τον αθλητιςμϐ, 
την ϊρςη ϋμφυλων ανιςοτότων και τϋλοσ την ιςϐρροπη ςυμμετοχό των γυναικών ςτα 
κϋντρα λόψησ αποφϊςεων 

Οι Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ του ςχεδύου δρϊςησ ςχετύζονται ϊμεςα με υλοποιοϑμενεσ απϐ 
το ΕΠΑ 2014-2020 δρϊςεισ ωσ εξόσ: 

 Η δρϊςη "Εναρμϐνιςη Οικογενειακόσ & Επαγγελματικόσ ζωόσ"  (ΕΠΑΝΑΔΑΔΒΜ και 
ΠΕΠ) καλϑπτει την κοινωνικό ϋνταξη, την ενδυνϊμωςη για ςυμμετοχό ςτην αγορϊ 
εργαςύασ και την εναρμϐνιςη οικογενειακόσ και επαγγελματικόσ ζωόσ (ΑΠ 1 και 3 
του ΕΔΙΥ). 

 Η καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ αποτελεύ το ςτρατηγικϐ ςτϐχο τησ λειτουργύασ 
του Δικτϑου των 60 δομών πανελλαδικϊ και αποτελεύται απϐ 39 υμβουλευτικϊ 
Κϋντρα και 21 Ξενώνεσ Υιλοξενύασ των γυναικών και των παιδιών τουσ που 
ςυγχρηματοδοτοϑνται απϐ ϐλα τα ΠΕΠ.  Οι δομϋσ αυτϋσ παρϋχουν ϐλο το εϑροσ των 
ςυμβουλευτικών υπηρεςιών προκειμϋνου να καλϑψουν και τον ϊξονα 
προτεραιϐτητασ τησ εργαςύασ και τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ (ΑΠ 1, 2 & 3). 

 Η πρϊξη «ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ» του ΕΠ 
"Μεταρρϑθμιςη του Δημϐςιου Σομϋα" (ΕΠ ΜΔΣ) περιλαμβϊνει λειτουργύα 24ωρησ 
τηλεφωνικόσ γραμμόσ  υποςτόριξησ θυμϊτων βύασ, οριζϐντιεσ δρϊςεισ 
υποςτόριξησ του ςυνϐλου του δικτϑου των δομών και δρϊςεισ Δημοςιϐτητασ για 
την καταπολϋμηςη των ςτερεοτϑπων πανελλαδικϊ (ΑΠ 1, 2 & 3). 

 Η δρϊςη «Εξειδικευμϋνη Τποςτόριξη του Μηχανιςμοϑ –Δομόσ Παρακολοϑθηςησ τησ 
Ιςϐτητασ των Υϑλων» του ΕΠ  ΜΔΣ υλοποιεύται, με ςτϐχο την ϋνταξη τησ ιςϐτητασ 
των φϑλων ςτισ δημϐςιεσ πολιτικϋσ, την παρακολοϑθηςη τησ εφαρμογόσ τουσ ςε 
ϐλο το εϑροσ τησ δημϐςιασ δρϊςησ και τη ςυμβολό ςτην ενύςχυςη τησ διοικητικόσ 
ικανϐτητασ του πυρόνα παραγωγόσ πολιτικών ιςϐτητασ των φϑλων καθώσ 
λειτουργεύ ωσ βαςικϐσ κϐμβοσ διϊχυςησ ςτατιςτικών δεδομϋνων, και δεικτών που 
ςχετύζονται με τισ πολιτικϋσ ιςϐτητασ των δϑο φϑλων (ΑΠ 1). 

 Ο ςτϐχοσ για την ιςϐτιμη ςυμμετοχό των γυναικών ςτη δημϐςια ζωό καλϑπτεται 
απϐ τη ςχεδιαζϐμενη δρϊςη «Οργϊνωςη των επιτελικών λειτουργιών τησ ΓΓΙΥ» η 
οπούα θα χρηματοδοτηθεύ απϐ το ΕΠ ΜΔΣ και περιλαμβϊνει δρϊςεισ ενθϊρρυνςησ 
και υποςτόριξησ τησ ςυμμετοχόσ των γυναικών ςε θϋςεισ πολιτικόσ ευθϑνησ και 
εκπροςώπηςησ ςε περιφερειακϐ και τοπικϐ επύπεδο, η ευαιςθητοπούηςη των 
πολιτών ςε ζητόματα ύςησ ςυμμετοχόσ ανδρών και γυναικών ςε θϋςεισ εξουςύασ και 
λόψησ πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αποφϊςεων (ΑΠ 6). 

Σα μϋτρα που ςυνεχύζουν να λαμβϊνονται για την προώθηςη τησ ιςϐτητασ και την 
αποτροπό των διακρύςεων περιλαμβϊνουν τα εξόσ: 

1. Σην ενεργϐ ςυμμετοχό τησ ΓΓΙΥ και τησ Επιτελικόσ Δομόσ του Τπουργεύου 
Εςωτερικών ςτισ Επ. Παρακολοϑθηςησ των ΕΠ 2014-2020, διαςφαλύζοντασ και 
κατϊ το ςτϊδιο τησ εξειδύκευςησ, ϐτι οι ςχεδιαζϐμενεσ και υλοποιοϑμενεσ δρϊςεισ 
ςυνϊδουν με τουσ ςτρατηγικοϑσ ςτϐχουσ και τισ προτεραιϐτητεσ που ϋχουν τεθεύ 
όδη ςτο ΕΠΑ 2014-2020. 
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2. Σην ιςϐρροπη ςυμμϋτοχη ανδρών και γυναικών ςτισ Επ. Παρακολοϑθηςησ ϐπου 
διαςφαλύζεται η εκπροςώπηςη των κοινωνικών οργανώςεων ειδικών 
πληθυςμιακών ομϊδων. 

3. Όλο το δύκτυο φορϋων ό Δικαιοϑχων που ςχεδιϊζουν και υλοποιοϑν ϋργα ςτο 
πλαύςιο του ΕΠΑ 2014-2020 εφαρμϐζουν τα ϐςα αναφϋρονται 
ςτον «Επικοινωνιακϐ Οδηγϐ ΕΠΑ 2014-2020»  διαςφαλύζοντασ την ευρεύα 
διϊδοςη και δημοςιϐτητα των δρϊςεων και των ευκαιριών χρηματοδϐτηςησ, καθώσ 
επύςησ και την τόρηςη των κανϐνων και την εξαςφϊλιςη προςβαςιμϐτητασ  

4. την Ετόςια Ϊκθεςη Τλοπούηςησ των ΕΠ γύνεται αναφορϊ ςτα μϋτρα που 
λαμβϊνονται κατϊ περύπτωςη για την παροχό ύςων ευκαιριών και την εξαςφϊλιςη 
τησ αρχόσ τησ μη διϊκριςησ. 

5. Κατϊ την αξιολϐγηςη των προσ ϋνταξη Πρϊξεων ςτο ΕΠΑ 2014-2020, 
εξετϊζεται το κριτόριο τησ  «Προαγωγόσ τησ ιςϐτητασ μεταξϑ ανδρών και γυναικών 
και τησ μη διϊκριςησ», ςτη 2η ομϊδα κριτηρύων.  

Ενδεικτικϊ αναφϋρονται παραδεύγματα ςτοχευμϋνων και ειδικών δρϊςεων ςτο πλαύςιο 
προαγωγόσ τησ ιςϐτητασ και μη διϊκριςησ που υλοποιοϑνται ςτο πλαύςιο του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 
2014-2020 [3] : 

 Επενδυτικό Προτεραιϐτητα 8.4: υλοποιοϑνται παρεμβϊςεισ για την Εναρμϐνιςη 
Οικογενειακόσ και Επαγγελματικόσ ζωόσ που ςτοχεϑουν ςτην ενύςχυςη τησ 
απαςχοληςιμϐτητασ και ςτην υποςτόριξη τησ επαγγελματικόσ ανϋλιξησ των 
γυναικών, ιδύωσ των εργαζομϋνων με επιςφαλό θϋςη εργαςύασ, μϋςω τησ παροχόσ 
υπηρεςιών φροντύδασ παιδιών, καθώσ και η προώθηςη τησ ιςϐτητασ των φϑλων 
ςτισ επιχειρόςεισ. 

 Επενδυτικό Προτεραιϐτητα 8.7: ϋχουν ςχεδιαςτεύ ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ ϐπωσ η 
μελϋτη ςτρατηγικόσ για τη δημιουργύα Παρατηρητηρύου Θεμϊτων Αναπηρύασ που 
ϋχει ωσ ςκοπϐ την ενςωμϊτωςη, παρακολοϑθηςη και αξιολϐγηςη των πολιτικών 
αναπηρύασ και την ενύςχυςη τησ θεςμικόσ ικανϐτητασ τησ Ε..ΑμεΑ. 

 Επενδυτικό Προτεραιϐτητα 10.1: ϋχουν ςχεδιαςτεύ και υλοποιοϑνται δρϊςεισ με 
ςτϐχο την εξαςφϊλιςη τησ ιςϐτιμησ πρϐςβαςησ ςτην εκπαύδευςη. 

Κϑριο ςημεύο αναφορϊσ για την εφαρμογό τησ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ ςτα Προγρϊμματα του 
ΕΠΑ 2014 – 2020 αποτελεύ η τρατηγικό Περιβαλλοντικό Εκτύμηςη με την εκπϐνηςη και 
την ϋγκριςη των ΜΠΕ των ΕΠ και την υιοθϋτηςη τησ ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ που 
περιλαμβϊνει τουσ ςχετικοϑσ ϐρουσ, τουσ περιοριςμοϑσ και τισ κατευθϑνςεισ. το πλαύςιο 
αυτϐ, για την αξιολϐγηςη των πρϊξεων διαμορφώθηκε ειδικϐ κριτόριο που 
βαθμολογεύται  και με βϊςη το οπούο εξετϊζεται αν η προτεινϐμενη πρϊξη εύναι ςυμβατό με 
τισ αρχϋσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ ϐπωσ αναφϋρονται ςτην ΚΤΑ ϋγκριςησ τησ ΜΠΕ του 
Ε.Π. 

Με δεδομϋνο ϐτι οι αρχϋσ τησ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ περιλαμβϊνονται ςε πολιτικϋσ και 
ρυθμύςεισ που υιοθετοϑνται ςτη χώρα, πιο κϊτω αναφϋρονται τα ςχετικϊ νομοθετόματα 
και οι ςτρατηγικϋσ που ϋχουν θεςπιςτεύ. 

Αναφορικϊ με την ενεργειακό αποδοτικϐτητα, εγκρύθηκε απϐ την Ε.Ε. το Δεκϋμβριο του 
2015, το 3ο Εθνικϐ χϋδιο Δρϊςησ Ενεργειακόσ Απϐδοςησ ςτο οπούο τϋθηκε ωσ ςτϐχοσ 
ενεργειακόσ απϐδοςησ για το 2020 η επύτευξη τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτα 18,4 
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Mtoe, ενώ με το Ν. 4342/2015 εναρμονύςτηκε η εθνικό με την κοινοτικό νομοθεςύα. Σον 
12ο/2015 εγκρύθηκε η ϋκθεςη μακροπρϐθεςμησ ςτρατηγικόσ για την ανακαύνιςη δημοςύων 
και ιδιωτικών κτιρύων απϐ την Ε.Ε. που αποτελεύ το βαςικϐ εργαλεύο για την ενεργειακό 
αναβϊθμιςη του κτιριακοϑ αποθϋματοσ τησ χώρασ, την προςϋλκυςησ επενδϑςεων και την 
κινητοπούηςη ιδιωτικών κεφαλαύων. Σον 6ο/2017 εγκρύθηκε ο νϋοσ Κανονιςμϐσ 
Ενεργειακόσ Απϐδοςησ Κτιρύων (ΚΕΝΑΚ) και ψηφύςτηκαν νϋεσ ρυθμύςεισ που ςυμβϊλλουν 
ςτην αϑξηςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ και παρϊλληλα ολοκληρώνεται η 
αναθεώρηςη των Σεχνικών Οδηγιών του ΣΕΕ που εξειδικεϑουν τον ΚΕΝΑΚ. Όςον αφορϊ 
ςτισ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ, με το Ν. 3851/2010 τϋθηκε ωσ ςτϐχοσ τησ χώρασ η 
ςυμμετοχό των ΑΠΕ κατϊ 20% ςτην ακαθϊριςτη τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ ϋωσ το 
2020. Με τη θϋςπιςη του Ν. 4414/2016, θεςπύςτηκε το νϋο καθεςτώσ ςτόριξησ των 
ςταθμών παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ και 
υμπαραγωγό Ηλεκτριςμοϑ και Θερμϐτητασ Τψηλόσ Απϐδοςησ. Επύςησ με ΤΑ καθορύςτηκε 
η μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ τησ ειδικόσ τιμόσ αγορϊσ τεχνολογιών ΑΠΕ και ΗΘΤΑ, καθώσ 
και ϊλλα θϋματα ϐπωσ κριτόρια, περιοριςμού χορόγηςησ προςαϑξηςησ ανϊπτυξησ 
ετοιμϐτητασ ςυμμετοχόσ ςτην αγορϊ κ.λ.π. 

Οι νϋεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ για το φυςικϐ αϋριο επιβϊλλουν ςτισ εταιρεύεσ, το νομικϐ και 
λειτουργικϐ διαχωριςμϐ των δραςτηριοτότων διανομόσ απϐ τισ λοιπϋσ δραςτηριϐτητϋσ 
τουσ ϋωσ τϋλοσ του 2016. Βϊςει τησ νϋασ νομοθεςύασ πραγματοποιόθηκαν μεταβολϋσ ςτισ 
εταιρεύεσ φυςικοϑ αερύου, καθώσ δημιουργόθηκαν αυτϐνομεσ διοικητικϊ και λειτουργικϊ 
εταιρεύεσ διανομόσ φυςικοϑ αερύου. 

Με το Ν.4414/2016 υιοθετόθηκε η Εθνικό τρατηγικό για την Προςαρμογό ςτην 
Κλιματικό Αλλαγό και θεςμοθετόθηκε η διαδικαςύα εκπϐνηςησ,  ϋγκριςησ, αναθεώρηςησ 
και τροποπούηςησ τησ Εθνικόσ ςτρατηγικόσ και των Περιφερειακών χεδύων για την 
Προςαρμογό ςτην Κλιματικό Αλλαγό (ΠεΠΚΑ). Παρϊλληλα θεςπύςτηκε το Εθνικϐ 
υμβοϑλιο για την Προςαρμογό ςτην Κλιματικό Αλλαγό και με την ΤΑ 11258/2017 
εξειδικεϑθηκε το περιεχϐμενο των ΠεΠΚΑ τα οπούα ϋχουν όδη ξεκινόςει να εκπονοϑνται 
απϐ τισ Περιφϋρειεσ. 

Εγκρύθηκε η Εθνικό τρατηγικό για τη βιοποικιλϐτητα για τα ϋτη 2014-2029 και το χϋδιο 
Δρϊςησ πενταετοϑσ διϊρκειασ. Σο 2014 ολοκληρώθηκε το Πλαύςιο Δρϊςεων 
Προτεραιϐτητασ που καθορύζει τισ προτεραιϐτητεσ διαχεύριςησ και τισ ανϊγκεσ 
χρηματοδϐτηςησ για τισ περιοχϋσ του δικτϑου Natura 2000.  τον τομϋα των υδϊτων, 
ολοκληρώθηκε η ϋγκριςη του 1ου κϑκλου των χεδύων Διαχεύριςησ Λεκανών Απορροόσ 
Ποταμών για τα 14 υδατικϊ διαμερύςματα τησ χώρασ. Όςον αφορϊ το 2ο κϑκλο, προχωρϊ η 
διαδικαςύα αναθεώρηςόσ των ΔΛΑΠ για την περύοδο 2016-2021. Με την ΚΤΑ 
135275/2017 θεςμοθετόθηκαν οι γενικού κανϐνεσ κοςτολϐγηςησ και τιμολϐγηςησ 
υπηρεςιών ϑδατοσ. Καταρτύςτηκαν οι Φϊρτεσ Κινδϑνου και οι Φϊρτεσ Επικινδυνϐτητασ 
Πλημμϑρασ ςτο πλαύςιο τησ Οδηγύασ 2007/60/ΕΚ καθώσ και  τα χϋδια Διαχεύριςησ 
Κινδϑνου Πλημμϑρασ τα οπούα ϋχουν τεθεύ ςε διαβοϑλευςη. Αναφορικϊ με τη Θαλϊςςια 
τρατηγικό, ςτο πλαύςιο τησ Οδηγύασ 2008/56/ΕΚ ϋχουν εκδοθεύ οι ΚΤΑ για τον οριςμϐ 
των αρμϐδιων φορϋων για την παρακολοϑθηςη τησ ποιϐτητασ των θαλϊςςιων υδϊτων και 
προωθεύται η εφαρμογό του προγρϊμματοσ παρακολοϑθηςησ τησ κατϊςταςησ των υδϊτων 
των θαλϊςςιων υποπεριοχών τησ χώρασ. 

τον τομϋα των αποβλότων, εγκρύθηκαν το Εθνικϐ χϋδιο Διαχεύριςησ Αποβλότων, το 
Εθνικϐ τρατηγικϐ χϋδιο Πρϐληψησ Δημιουργύασ Αποβλότων, το Εθνικϐ χϋδιο 
Διαχεύριςησ Επικύνδυνων Αποβλότων και η αναθεώρηςη των 13 Περιφερειακών χεδύων 
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Διαχεύριςησ Αποβλότων. Θεςπύςτηκε η Οργϊνωςη και Λειτουργύα Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου 
Αποβλότων, το Εθνικϐ Μητρώο Παραγωγών και καθορύςτηκε η διαδικαςύα εγγραφόσ των 
παραγωγών ςτο πλαύςιο τησ εναλλακτικόσ διαχεύριςησ των ςυςκευαςιών και ϊλλων 
προώϐντων. Επύςησ, ϋγιναν νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ ςχετικϊ με τα Πρϊςινα ημεύα, τα Κϋντρα 
Ανακϑκλωςησ, Εκπαύδευςησ και Διαλογόσ ςτην Πηγό, των Γωνιών Ανακϑκλωςησ και των 
Κινητών Πρϊςινων ημεύων. 

Αναφορικϊ με το χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ, εκδϐθηκε ο Ν. 4447/2016 με βϊςη τον οπούο 
αναδιαρθρώνεται το ςϑςτημα χωρικοϑ ςχεδιαςμοϑ και αναδεικνϑεται η προώθηςη τησ 
ολοκλόρωςησ του χωρικοϑ ςχεδιαςμοϑ και μϋςω των Σοπικών Φωρικών χεδύων. ε φϊςη 
ολοκλόρωςησ βρύςκεται το ςχϋδιο νϐμου για το «Θαλϊςςιο Φωροταξικϐ χεδιαςμϐ και την 
εναρμϐνιςη με την Οδηγύα 2014/89/ΕΕ» και ϋχει δρομολογηθεύ η ϋκδοςη Τπουργικών 
Αποφϊςεων των Αναθεωρημϋνων Περιφερειακών Πλαιςύων Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ. 

Σϋλοσ, ςτον τομϋα τησ ατμϐςφαιρασ, η ςτρατηγικό του ΤΠΕΝ εςτιϊζει ςτην εφαρμογό των 
ςχετικών οδηγιών που αφοροϑν ςτην ποιϐτητα του αϋρα και την ατμοςφαιρικό ρϑπανςη 
και παρϊλληλα ακολουθεύ τισ απαιτόςεισ τησ νϋασ Οδηγύασ 2016/2284/ΕΕ ϐςον αφορϊ την 
κατϊρτιςη και υλοπούηςη του Εθνικοϑ Προγρϊμματοσ Ελϋγχου τησ Ατμοςφαιρικόσ 
Ρϑπανςησ. 
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ΜΕΡΟ II 

Πληροφορύεσ και αξιολόγηςη ςχετικϊ με την Πρωτοβουλύα για την 
Απαςχόληςη των Νϋων [για τουσ ςκοπούσ του ϊρθρου 19 παρϊγραφοσ 5 

του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου ] 
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10. Τλοπούηςη τησ ΠΑΝ [ϊρθρο 19 παρϊγραφοσ 5 του κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013] 

 

α) Γενικό περιγραφό τησ υλοπούηςησ τησ ΠΑΝ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του τρόπου με τον 
οπούο η ΠΑΝ ϋχει ςυμβϊλει ςτην εφαρμογό τησ Εγγύηςησ για τη Νεολαύα και παρϊθεςη 
ςυγκεκριμϋνων παραδειγμϊτων παρεμβϊςεων που λαμβϊνουν ςτόριξη ςτο πλαύςιο τησ 
ΠΑΝ 

 

Ο ϊξονασ προτεραιότητασ  3 του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 20014-2020 (ςτοιχεύα τησ  ετόςιασ 
ϋκθεςησ υλοπούηςησ του ΕΠ ΑΝΑΔΒΜ ϋτουσ 2016), αποςκοπεύ ςτην αντιμετώπιςη τησ 
διαρκώσ αυξανϐμενησ ανεργύασ των νϋων και ειδικϐτερα αυτών που βρύςκονται εκτϐσ 
εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ και ςτη βιώςιμη ϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ 
μϋςω ςτοχευμϋνων παρεμβϊςεων ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ κϊθε επιμϋρουσ ομϊδασ 
ςτϐχου, αξιοποιώντασ την Πρωτοβουλύα για την Απαςχϐληςη των Νϋων και λαμβϊνοντασ 
υπϐψη το Ελληνικϐ χϋδιο Δρϊςησ για το ϑςτημα Εγγυόςεων για τη Νεολαύα.  Ο π/υ του 
ϊξονα ανϋρχεται ςε 451,8 εκατ. €., ϋχει εξειδικευτεύ το 85% του ΑΠ., ϋχουν εκδοθεύ 6 
προςκλόςεισ, ο π/υ των οπούων ανϋρχεται ςτα 220,2  εκατ. € και αντιςτοιχεύ ςτο 49% του 
προϒπολογιςμοϑ του ΑΠ. Ϊχουν ενταχθεύ 6 Πρϊξεισ, ο π/υ των οπούων ανϋρχεται ςτα 
219,3  εκατ. € και αντιςτοιχεύ ςτο 48,5% του προϒπολογιςμοϑ του ΑΠ, οι Νομικϋσ 
Δεςμεϑςεισ των ενταγμϋνων Πρϊξεων ανϋρχονται ςτα 195,1  εκατ. € και αντιςτοιχοϑν ςτο 
43% του π/υ του ΑΠ., οι καταχωρημϋνεσ δαπϊνεσ ςτο ΟΠ ανϋρχονται ςτα 125,3  εκατ. € 
και το ποςοςτϐ απορρϐφηςησ ςτο 28%. 

Σα βαςικϊ αποτελϋςματα και επιτεϑγματα των δρϊςεων που περιλαμβϊνει [1] ϋχουν ωσ 
ακολοϑθωσ: 

το πλαύςιο του Ειδικοϑ τϐχου 8.2.1 τησ ΠΑΝ «Αύξηςη τησ απαςχόληςησ 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχόληςησ και βελτύωςη των δεξιοτότων των 
νϋων εκτόσ εργαςύασ, εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ ηλικύασ 15 ϋωσ 24 
ετών» περιλαμβϊνονται: 

 Πρϐγραμμα επιχειρηματικϐτητασ νϋων 18-24 ετών, Πρϐγραμμα ςυμβουλευτικόσ 
για την επιχειρηματικϐτητα νϋων 18-24 ετών, Πιλοτικϐ πρϐγραμμα υποςτόριξησ 
επιχειρηματικών ςχεδύων ανϋργων νϋων ηλικύασ 18-24 ετών, ςτα οπούα 
προγραμματύζεται ϋκδοςη προκόρυξησ εντϐσ του β’ τετρϊμηνου του 2017. 

 Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ απϐ 18-24 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη 
εργαςιακόσ εμπειρύασ (εμπροςθοβαρόσ δρϊςη, ςε εξϋλιξη). 

 Δρϊςεισ ολοκληρωμϋνησ παρϋμβαςησ για νϋουσ ϋωσ 24 ετών ( ϋχει εξειδικευθεύ 
αλλϊ δεν ϋχει ενεργοποιηθεύ). 

 Πρϐγραμμα απϐκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ και ϋνταξησ ςτην απαςχϐληςη για 
νϋουσ 18-24 ετών (δρϊςη ςε εξϋλιξη, όδη  1.135 ϊνεργοι ϋχουν τοποθετηθεύ ςε 
θϋςεισ εργαςύασ). 

 Ευκαιρύεσ κατϊρτιςησ και πιςτοπούηςησ για ϊνεργουσ νϋουσ 18-24 ετών ςε 
ειδικϐτητεσ που αφοροϑν ςε τομεύσ αιχμόσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ. 
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(εμπροςθοβαρόσ δρϊςη, ϋχουν υπογραφεύ οι ςυμβϊςεισ με τουσ αναδϐχουσ 
κατϊρτιςησ, ϋχει ξεκινόςει η διαδικαςύα τησ ςυμβουλευτικόσ προσ τουσ νϋουσ ). 

 Προγρϊμματα μαθητεύασ για νϋουσ 15-24 ετών (Οι ωφελοϑμενοι απϐ την δρϊςη 
εύναι ϊνεργοι νϋοι, εκτϐσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (NEETs) ανϋρχονται ςτουσ 
3.443 ενώ οι 3.330 ϋχουν ολοκληρώςει τη δρϊςη). 

 Πρϐγραμμα νϋων θϋςεων εργαςύασ για νϋουσ 18-24 ετών (προβλϋπεται η ϋκδοςη 
προκόρυξησ εντϐσ του α’ τετρϊμηνου του 2017). 

το πλαύςιο του Ε.. 8.2.2 τησ ΠΑΝ «Αύξηςη τησ απαςχόληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ 
τησ αυτοαπαςχόληςησ και βελτύωςη των δεξιοτότων των νϋων εκτόσ εργαςύασ, 
εκπαύδευςησ ό κατϊρτιςησ ηλικύασ 25 ϋωσ 29 ετών» εντϊςςονται:  

 Πρϐγραμμα επιχειρηματικϐτητασ νϋων 18-24 ετών, Πρϐγραμμα ςυμβουλευτικόσ 
για την επιχειρηματικϐτητα νϋων 18-24 ετών, Πιλοτικϐ πρϐγραμμα υποςτόριξησ 
επιχειρηματικών ςχεδύων ανϋργων νϋων ηλικύασ 18-24 ετών (προβλϋπεται η 
ϋκδοςη προκόρυξησ εντϐσ του β’ τετρϊμηνου του 2017). 

 Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ απϐ 25-29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη 
εργαςιακόσ (Σο φυςικϐ αντικεύμενο των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 
ολοκληρώθηκε , ςυμμετεύχαν 25.040 ϊνεργοι νϋοι ηλικύασ απϐ 25-29). 

 Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ ϋωσ 29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ ςτον κλϊδο του 
τουριςμοϑ, για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ (εμπροςθοβαρόσ δρϊςη) 

 Πρϐγραμμα απϐκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ και ϋνταξησ ςτην απαςχϐληςη για 
νϋουσ 25-29 ετών (ςε εξϋλιξη, ενώ όδη  779  ϊνεργοι ϋχουν τοποθετηθεύ ςε θϋςεισ 
εργαςύασ) 

 Προώθηςη τησ απαςχϐληςησ των νϋων ηλικύασ 25-29 ετών μϋςω μεύγματοσ 
προγραμμϊτων ενεργητικών πολιτικών απαςχϐληςησ (προβλϋπεται η ϋκδοςη 
προκόρυξησ εντϐσ του β’ τετρϊμηνου του 2017.) 

 Πρϐγραμμα νϋων θϋςεων εργαςύασ για νϋουσ 25-29 ετών (Ϊχει εκδοθεύ πρϐςκληςη 
που αφορϊ ςε 1.295 ανϋργουσ). 

ϑμφωνα με τα ςυνολικϊ ςτοιχεύα τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ε.Π. Ανϊπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικοϑ,  Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςησ για την ΠΑΝ, η  υλοπούηςη ϋωσ 
τισ 28/6/2017 ςε επύπεδο των ςημαντικότερων κοινών δεικτών ςυμμετεχϐντων ϋχει 
ωσ εξόσ: 

 45.061 Ωνεργοι, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μακροχρϐνια ανϋργων (CO01), 

 35.228 Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που ολοκληρώνουν την παρϋμβαςη που 
υποςτηρύζεται απϐ την ΠΑΝ (CR01Y), 

 8.828 Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που λαμβϊνουν προςφορϊ εργαςύασ, ςυνεχιζϐμενησ 
εκπαύδευςησ, μαθητεύασ ό πρακτικόσ ϊςκηςησ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ 
ςυμμετοχόσ τουσ (CR02Y), 

 8.152 Ωνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που ςυμμετϋχουν ςε εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό που 
αποκτοϑν εξειδύκευςη,  ό που κατϋχουν θϋςη απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ 
τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ ςυμμετοχόσ τουσ (CR03Y), 
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 6.466 Μακροχρϐνια ϊνεργοι ςυμμετϋχοντεσ που ςυμμετϋχουν ςε 
εκπαύδευςη/κατϊρτιςη, ό που αποκτοϑν εξειδύκευςη, ό που κατϋχουν θϋςη 
απαςχϐληςησ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αυτοαπαςχϐληςησ, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη 
τησ ςυμμετοχόσ τουσ ( CR06Y). 

 

β) Περιγραφό τυχόν προβλημϊτων που προϋκυψαν κατϊ την υλοπούηςη τησ ΠΑΝ και των 
μϋτρων που λόφθηκαν για την αντιμετώπιςό τουσ. 

 

ϑμφωνα με την ετόςια ϋκθεςη υλοπούηςησ του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 2016, το πιο ςημαντικϐ 
πρϐβλημα αφοροϑςε ςτη ςυλλογό των microdata των ωφελοϑμενων που ςυμμετεύχαν ςτισ 
εμπροςθοβαρεύσ δρϊςεισ, πρϐβλημα που εύχε διαπιςτωθεύ και κατϊ τα προηγοϑμενα ϋτη. Η 
ΕΤΔ του προγρϊμματοσ ςυνϋχιςε να πραγματοποιεύ επαφϋσ και ςυναντόςεισ με τουσ 
δικαιοϑχουσ των πρϊξεων προκειμϋνου να τουσ ενημερώςει για την ενςωμϊτωςη των 
απαιτοϑμενων ςτοιχεύων ςτο ςϑςτημα παρακολοϑθηςησ, ςυνεργϊςτηκε με την ΕΤΕΚΣ 
για τον ςχεδιαςμϐ των διαδικαςιών ςυλλογόσ των microdata και εξϋδωςε οδηγύεσ προσ 
τουσ φορεύσ υλοπούηςησ προκειμϋνου να παραμετροποιηθοϑν κατϊλληλα τα 
πληροφοριακϊ τουσ ςυςτόματα. Παρϊλληλα, η ΕΤΔ ςυνεργϊςτηκε με την Αρχό 
Προςταςύασ Προςωπικών Δεδομϋνων αναφορικϊ με ζητόματα που ϊπτονται τησ ςυλλογόσ 
των ευαύςθητων προςωπικών δεδομϋνων των ωφελουμϋνων που ςυμμετϋχουν ςτα 
προγρϊμματα 

ϑμφωνα με την ύδια πηγό, ςτισ δρϊςεισ:  Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ 18-24 ετών ςε 
ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ και Επιταγό ειςϐδου για νϋουσ 
25-29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ, παρατηρόθηκαν 
καθυςτερόςεισ απϐ πλευρϊσ παρϐχων ωσ προσ τη ςυλλογό και αποςτολό ςτην ΕΤΔ των 
ςχετικών παραςτατικών προκειμϋνου να ολοκληρωθοϑν οι διαδικαςύεσ τησ αποπληρωμόσ 
δεδομϋνου ϐτι ο αριθμϐσ των ωφελουμϋνων όταν μεγϊλοσ. 

 

γ) Αξιολόγηςη τησ υλοπούηςησ τησ ΠΑΝ όςον αφορϊ τουσ ςκοπούσ και τουσ ςτόχουσ που 
ϋχουν οριςτεύ, καθώσ και τη ςυμβολό ςτην εφαρμογό τησ Εγγύηςησ για τη Νεολαύα. 

 

το πλαύςιο τησ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020, η ΕΤΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ κατϊρτιςε 
και υπϋβαλε ςτην ΕΕ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ βϊςησ SFC χϋδιο Αξιολϐγηςησ του 
προγρϊμματοσ, ςτο οπούο περιγρϊφονται τα κομβικϊ ςημεύα για την αξιολϐγηςη του 
προγρϊμματοσ ςτην κατεϑθυνςη τησ βελτύωςησ τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων για τη 
βελτιςτοπούηςη των αποτελεςμϊτων. 

Σα κϑρια ςυμπερϊςματα που προϋκυψαν απϐ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΣΟΤ 2015 παρατύθενται παρακϊτω[2]: 

Η αξιολϐγηςη των δϑο πρϊξεων τησ ΠΑΝ («Επιταγό Ειςϐδου για νϋουσ 18-24 ετών ςε 
ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ» και «Επιταγό Ειςϐδου για 
νϋουσ 25-29 ετών ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ για απϐκτηςη εργαςιακόσ εμπειρύασ») για το 
ϋτοσ 2015 διενεργόθηκε απϐ το Ινςτιτοϑτο Εργαςύασ τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ 
Εργατών Ελλϊδασ απϐ τον Οκτώβριο 2015 ϋωσ τον Απρύλιο 2016. 
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Ο χεδιαςμϐσ/τρατηγικό για την Τλοπούηςη τησ ΠΑΝ αξιολογόθηκε με επικϋντρωςη 
ςτον κεντρικό ςτόχο τησ βιώςιμησ ϋνταξησ των νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ. 
Ειδικϐτερα, κεντρικϐ ζότημα διερεϑνηςησ αποτϋλεςε η ςυμβολό του αρχικοϑ ςχεδιαςμοϑ 
ςτην επύτευξη των ςτϐχων, δηλαδό ςε ποιο βαθμϐ ο αρχικϐσ ςχεδιαςμϐσ υπόρξε 
παρϊγοντασ επιτυχύασ ό δημιοϑργηςε δυςχϋρειεσ ωσ προσ την επύτευξη των ςτϐχων τησ 
ΠΑΝ. 

Η αξιολόγηςη τησ ςτρατηγικόσ κατϋδειξε ϐτι οι δρϊςεισ αποτϋλεςαν ςτοχευμϋνεσ 
παρεμβϊςεισ ποιοτικόσ προςφορϊσ, προςαρμοςμϋνεσ ςτισ ανϊγκεσ τησ εκϊςτοτε ομϊδασ- 
ςτϐχου ςτην κατεϑθυνςη επύτευξησ μιασ δομημϋνησ πορεύασ ειςϐδου των ανϋργων νϋων 
ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Ο προςδιοριςμόσ των ομϊδων ςτόχων γύνεται με βϊςη μοριοδοτοϑμενα κριτόρια. Η 
μοριοδϐτηςη του χρϐνου ανεργύασ διαςφαλύζει τη ςτϐχευςη ςε μακροχρϐνια ανϋργουσ οι 
οπούοι δεν ϋχουν λϊβει μϋροσ ςε ομοειδεύσ παρεμβϊςεισ. 

‘Οςον αφορϊ την αντιμετώπιςη του επεύγοντοσ του προβλόματοσ τησ ανεργύασ των νϋων 
μϋςω τησ ΠΑΝ, ςυμπεραςματικϊ δϑναται να υποςτηριχθεύ ϐτι το φυςικϐ αντικεύμενο και η 
μεθοδολογύα των ολοκληρωμϋνων παρεμβϊςεων εύχαν ωσ αποτϋλεςμα την επύςπευςη των 
διαδικαςιών ενεργοπούηςησ και υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων. 

Η υλοπούηςη αξιολογόθηκε μϋςα απϐ την κριτικό αποτύμηςη του ρϐλου των εμπλεκομϋνων 
φορϋων, των διαδικαςιών εφαρμογόσ, τισ δικτυώςεισ και τισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ που 
αναπτϑχθηκαν, τη ςυμπληρωματικϐτητα με ϊλλεσ πολιτικϋσ ςτόριξησ τησ νεανικόσ 
απαςχϐληςησ κ.α. 

Όςον αφορϊ το εύδοσ των χρηματοδοτοϑμενων δρϊςεων ϐπωσ προκϑπτει απϐ το φυςικϐ 
αντικεύμενο και τη μεθοδολογύα υλοπούηςησ των Πρϊξεων, αυτϋσ αποτελοϑςαν τμόμα 
ολοκληρωμϋνων παρεμβϊςεων με εξατομικευμϋνη προςϋγγιςη καθώσ: 

 περιλαμβϊνουν ϋνα πλϋγμα αλληλϋνδετων και αλληλοςυμπληροϑμενων δρϊςεων 
και δεν εξαντλοϑνται ςε αποςπαςματικϋσ ό μεμονωμϋνεσ ενϋργειεσ 

 μϋροσ του περιεχομϋνου τησ παρϋμβαςησ διαφοροποιεύται και διαμορφώνεται 
ςϑμφωνα με το προφύλ του κϊθε ωφελοϑμενου μϋςα απϐ το Ατομικϐ χϋδιο 
Δρϊςησ, τισ εκροϋσ τησ ςυμβουλευτικόσ διαδικαςύασ, την εξειδικευμϋνη ςϑζευξη, την 
παρακολοϑθηςη και εποπτεύα. 

Η πρακτικό του «κουπονιού» λειτοϑργηςε καταλυτικϊ ςτην επιτϊχυνςη των 
διαδικαςιών υλοπούηςησ μϋςω τησ μεύωςησ του διαχειριςτικοϑ ϊχθουσ. Επύςησ 
αξιολογεύται θετικϊ η δυνατϐτητα επιλογόσ του παρϐχου κατϊρτιςησ απϐ τον ύδιο τον 
ϊνεργο. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, δεν αποφεϑχθηκαν καταχρηςτικϋσ πρακτικϋσ εκ μϋρουσ των 
παρϐχων κατϊρτιςησ ιδύωσ μϋςω τησ επιθετικόσ πολιτικόσ προςϋλκυςησ υποψηφύων 
ωφελουμϋνων. Διαπιςτώνεται η ανϊγκη για την ανϊπτυξη και βελτύωςη του ςυςτόματοσ 
ενημϋρωςησ των τελικών αποδεκτών απευθεύασ απϐ τουσ κεντρικοϑσ δικαιοϑχουσ 
υλοπούηςησ ώςτε να μην παρϋχεται ϋδαφοσ για την ϑπαρξη και την καλλιϋργεια παρϐμοιων 
φαινομϋνων. 

Η απουςύα ολοκληρωμϋνου μηχανιςμού διϊγνωςησ αναγκών κατϊρτιςησ όταν 
εμφανόσ ςτην ϋναρξη υλοπούηςησ των Πρϊξεων. το ςημεύο αυτϐ αναμϋνεται 
βελτύωςη ςτο ϊμεςο μϋλλον μϋςω τησ διαδικαςύασ ςϑζευξησ με τα outputs του Μηχανιςμοϑ 
Διϊγνωςησ των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ τησ υςτημικόσ παρϋμβαςησ 1. 
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Η Αποτελεςματικϐτητα προςεγγύςτηκε με καταγραφό, ανϊλυςη και αξιολϐγηςη των 
ϊμεςων αποτελεςμϊτων και τη διαςϑνδεςό τουσ με τον γενικϐ και τουσ ειδικοϑσ ςτϐχουσ 
τησ ΠΑΝ. 

Αναφορικϊ με την αντιμετώπιςη του φαινομϋνου των NEETs: ϑμφωνα με την ϋρευνα 
πεδύου και απϐ την επεξεργαςύα των δελτύων εξϐδου ϋωσ τισ 30/6/2015:Σο 23% (1.728 
ϊτομα) των ωφελουμϋνων ηλικύασ 18 ϋωσ 24 ετών 28 ημϋρεσ μετϊ την ολοκλόρωςη ό την 
πρϐωρη αποχώρηςό τουσ απϐ την ΠΑΝ βρύςκονταν ςε απαςχϐληςη, αυτοαπαςχϐληςη, 
ςυνεχιζϐμενη κατϊρτιςη ό πρακτικό ϊςκηςη. Σο 12,2% του ςυνϐλου των ςυμμετεχϐντων 
ηλικύασ 18 ϋωσ 24 ετών εντϊχθηκαν ςτην αγορϊ εργαςύασ ωσ εργαζϐμενοι. 

Η ςυμμετοχό των μειονεκτούντων ατόμων ςτισ δϑο υπϐ αξιολϐγηςη Πρϊξεισ ανϋρχεται 
ςτο 30,5% (8.058 μοναδικϊ ϊτομα) επύ του ςυνϐλου των ωφελουμϋνων. 

Απϐ το ςϑνολο των 26.395 ςυμμετεχϐντων, το 15,6% δϋχτηκαν προςφορϊ 
εργαςύασ ϋωσ και 28 ημϋρεσ μετϊ την ολοκλόρωςη ό την πρϐωρη αποχώρηςό τουσ απϐ 
την παρϋμβαςη, το 3% ανϋλαβαν δρϊςη αυτοαπαςχϐληςησ ςτο 2,5% προςφϋρθηκε θϋςη 
πρακτικόσ ϊςκηςησ, το 8,1% ϋλαβε προςφορϊ ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ ενώ το 2% 
ςυμμετϋχει ςε πρϐγραμμα κατϊρτιςησ. 

Εντοπύςτηκαν 6.304 μοναδικού ωφελοϑμενοι που αποδϋχτηκαν την προςφορϊ εργαςύασ, 
ανϋλαβαν δρϊςη αυτοαπαςχϐληςησ, δϋχτηκαν προςφορϊ θϋςησ πρακτικόσ ϊςκηςησ ό 
ςυνεχιζϐμενησ εκπαύδευςησ ό ςυμμετεύχαν ςε πρϐγραμμα κατϊρτιςησ. 

την αξιολόγηςη των Επιπτώςεων αποτιμόθηκε ο αντύκτυποσ τησ υλοπούηςησ των 
Πρϊξεων:1. ςτην απαςχϐληςη των νϋων και ςτην αντιμετώπιςη τησ νεανικόσ ανεργύασ 
[2].   ςτο ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη πολιτικών υποςτόριξησ τησ απαςχϐληςησ των 
νϋων, 3.   ςε διαρθρωτικϋσ μεταρρυθμύςεισ, λειτουργικϋσ και δομικϋσ αλλαγϋσ ςτα πεδύα 
των πολιτικών απαςχϐληςησ, τησ εκπαύδευςησ, τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, καθώσ και 
ςε επύπεδο δομών που ςχετύζονται με την αγορϊ εργαςύασ και την καταπολϋμηςη τησ 
ανεργύασ. 

Η ύνδεςη με το ύςτημα «Εγγύηςη για τη Νεολαύα» εξετϊςτηκε υπϐ το πρύςμα τησ 
ςυμβατϐτητασ του περιεχομϋνου των δρϊςεων και των εκροών των υπϐ αξιολϐγηςη 
πρϊξεων με τη μεθοδολογύα και τη ςτϐχευςη του Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ «Εγγϑηςη για τη 
Νεολαύα» και διαπιςτώθηκε ϐτι οι δρϊςεισ ςυνδϋονται ϊρρηκτα με την εφαρμογό του 
εθνικοϑ ςυςτόματοσ «Εγγϑηςη για τη Νεολαύα». υγκεκριμϋνα: 

 Σϐςο η γενικό ςτοχοθεςύα των υπϐ αξιολϐγηςη πρϊξεων για την ανϊςχεςη και 
μεύωςησ τησ νεανικόσ ανεργύασ, την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ και  την αναβϊθμιςη 
των δεξιοτότων και προςϐντων, ϐςο και οι ειδικού ςτϐχοι τησ εν λϐγω 
Πρωτοβουλύασ για την αποτελεςματικό αντιμετώπιςη του φαινομϋνου των NEETs 
και του απορρϋοντοσ κινδϑνου μϐνιμησ εργαςιακόσ περιθωριοπούηςησ, εφϊπτονται 
απϐλυτα με τουσ γενικοϑσ και ειδικοϑσ ςτϐχουσ του ςυςτόματοσ «Εγγϑηςη για τη 
Νεολαύα». 

 τουσ δυνητικϊ επιλϋξιμουσ ωφελοϑμενουσ των υπϐ αξιολϐγηςη 
Πρϊξεων  περιλαμβϊνεται ϋνα ςημαντικϐ τμόμα τησ ομϊδασ-ςτϐχου του 
ςυςτόματοσ «Εγγϑηςη για τη Νεολαύα», δηλαδό η ηλικιακό ομϊδα 18-24 ετών με 
ειδικϐτερα χαρακτηριςτικϊ μακροχρϐνιασ ανεργύασ, κοινωνικόσ ευπϊθειασ, 
χαμηλοϑ ειςοδηματικοϑ επιπϋδου κ.λπ. 
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 Ο χαρακτόρασ των υπϐ αξιολϐγηςη Πρϊξεων εύναι εναρμονιςμϋνοσ με τισ 
προβλεπϐμενεσ ςτο Εθνικϐ χϋδιο Δρϊςησ «Εγγϑηςη για τη Νεολαύα» ενϋργειεσ για 
τη δημιουργύα «εγγυόςεων». 
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11. ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ 

 

 

Ενδεικτικό κατανομό τησ Ενωςιακόσ Ενύςχυςησ ανϊ Θεματικό τόχο και ΕΔΕΣ ςε Εθνικό επύπεδο (€) 

Θ.. ΕΣΠΑ ΕΚΣ Σ.. ΕΓΣΑΑ ΕΣΘΑ ΤΝΟΛΟ 

1 935.875.471,68 0,00 0,00 350.818.236,00 0,00 1.286.693.707,68 

2 785.171.770,56 0,00 0,00 41.567.686,00 0,00 826.739.456,56 

3 1.328.415.918,72 0,00 0,00 1.092.551.884,00 200.000.000,00 2.620.967.802,72 

4 1.305.048.318,72 0,00 0,00 309.798.040,00 5.000.000,00 1.619.846.358,72 

5 326.277.564,48 0,00 0,00 450.325.334,00 0,00 776.602.898,48 

6 818.607.026,88 0,00 1.838.108.636,16 1.058.079.179,00 125.000.000,00 3.839.794.842,04 

7 1.920.609.631,68 0,00 1.282.125.816,00 0,00 0,00 3.202.735.447,68 

8 0,00 1.525.759.069,44 0,00 400.440.511,00 46.000.000,00 1.972.199.580,44 

9 213.433.748,16 789.185.725,44 0,00 300.717.256,00 0,00 1.303.336.729,60 

10 213.433.748,16 950.802.413,76 0,00 139.939.412,00 0,00 1.304.175.573,92 

11 0,00 281.126.069,76 0,00 0,00 0,00 281.126.069,76 

Σεχνικό Βοόθεια 326.953.049,96 147.786.386,60 130.009.768,84 79.723.255,00 12.777.914,00 697.250.374,40 

ΤΝΟΛΟ 8.173.826.249,00 3.694.659.665,00 3.250.244.221,00 4.223.960.793,00 388.777.914,00 19.731.468.842,00 
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Πύνακασ ενεργοπούηςησ ανϊ Θεματικό τόχο και Σαμεύο ϋωσ 30/06/2017 

 

ύνολο 

Θ.. 

Προγραμματικϊ ςτοιχεύα (ΔΔ) Προςκλόςεισ (ΔΔ) Εντϊξεισ (ΔΔ) Νομικϋσ δεςμεύςεισ (ΔΔ) Πληρωμϋσ (ΔΔ) 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ  ΕΣΘΑ ΕΓΣΑΑ 
ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-

ΕΣΘΑ 
ΕΓΣΑΑ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-
ΕΣΘΑ 

ΕΓΣΑΑ 
ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-

ΕΣΘΑ 
ΕΓΣΑΑ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-
ΕΣΘΑ 

ΕΓΣΑΑ 

1 1.220.419.168,00   282.585.542,89 732.412.213,99 0,00 90.695.118,00 0,00 77.032.045,56 0,00 20.578.390,15 0,00 

2 1.008.899.590,00   84.504.162,60 239.338.791,68 37.189.961,39 195.793.833,96 37.189.961,39 180.997.852,63 37.189.961,39 63.581.298,20 0,00 

3 1.762.412.070,00 249.402.469,00 1.220.341.278,55 832.023.798,00 741.978.529,30 536.550.770,00 545.983.172,62 529.059.500,00 545.983.172,62 132.704.750,00 65.831.730,67 

4 2.199.902.311,00 7.333.333,33 549.206.792,16 1.547.602.538,25 247.419.454,91 1.267.018.012,87 314.039.817,53 1.103.675.484,54 314.039.817,53 166.600.906,33 26.640.483,85 

5 478.624.441,00   1.134.340.591,08 287.530.522,33 761.385.371,58 130.998.378,09 459.013.711,85 85.044.512,09 459.013.711,85 38.382.020,70 207.195.833,97 

6 3.449.488.030,00 193.015.640,00 1.780.815.976,42 2.255.035.995,82 1.006.006.555,82 1.426.971.077,57 703.634.896,09 580.912.477,83 703.634.896,09 247.488.308,21 213.111.278,80 

7 3.176.868.240,00     2.700.812.258,85   1.283.178.089,55   814.893.210,84   354.113.456,08   

8 2.136.342.774,00 56.617.647,56 100.237.582,62 1.292.489.575,85 47.822.396,76 945.292.306,72 47.822.396,76 600.164.308,30 47.822.396,76 341.586.713,62 6.217.853,80 

9 1.347.824.774,00   497.069.308,35 733.498.483,01 92.045.220,78 555.387.446,05 91.097.680,99 383.354.623,57 91.097.680,99 201.226.526,82 8.175.782,58 

10 1.599.170.396,00   77.836.111,44 1.002.061.429,49 10.194.600,00 727.671.683,37 0,00 486.261.557,62 0,00 300.430.790,01 0,00 

11 368.521.981,00     255.411.193,55   97.950.203,53   83.694.323,77   36.392.331,67   

ΣΒ 762.101.977,00 17.037.219,00 70.588.235,29 665.045.560,06 64.811.337,24 534.071.293,29 29.546.101,24 468.550.061,30 29.546.101,24 116.637.499,61 3.189.063,00 

ύνολο 19.510.575.752,00 523.406.308,89 5.797.525.581,40 12.543.262.360,88 3.008.853.427,78 7.791.578.213,00 2.228.327.738,47 5.393.639.958,05 2.228.327.738,47 2.019.722.991,40 530.362.026,67 

 

 

ϋωσ 31.12.2016 

Θ.. 

Προςκλόςεισ (ΔΔ) Εντϊξεισ (ΔΔ) Νομικϋσ δεςμεύςεισ (ΔΔ) Πληρωμϋσ (ΔΔ) Πιςτοποιημϋνεσ δαπϊνεσ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-
ΕΣΘΑ 

ΕΓΣΑΑ ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-ΕΣΘΑ ΕΓΣΑΑ 
ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-

ΕΣΘΑ 
ΕΓΣΑΑ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-
ΕΣΘΑ 

ΕΓΣΑΑ ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-ΕΣΘΑ ΕΓΣΑΑ 

1 224.812.578,98 0,00 80.200.000,00 0,00 77.032.045,56 0,00 20.578.390,15 0,00 20.289.331,30 0,00 

2 229.638.791,68 37.189.961,39 195.793.833,96 37.189.961,39 180.997.852,63 37.189.961,39 63.581.298,20 0,00 54.190.674,27 0,00 

3 792.023.798,00 580.628.572,62 530.437.270,00 339.628.572,62 529.059.500,00 339.628.572,62 132.704.750,00 49.679.299,91 132.704.750,00 49.679.299,91 

4 1.279.596.982,00 235.969.411,59 1.266.838.012,87 235.969.411,59 1.103.675.484,54 235.969.411,59 166.600.906,33 26.470.840,00 135.256.805,95 26.470.840,00 

5 175.842.733,58 449.885.371,58 111.248.806,09 386.519.683,08 78.503.940,08 386.519.683,08 38.382.020,70 207.195.833,97 32.711.805,24 207.195.833,97 

6 1.455.019.136,58 694.506.555,82 951.720.768,29 631.140.867,32 547.807.308,46 631.140.867,32 243.313.844,97 210.448.583,21 217.699.865,34 210.448.583,21 

7 2.290.770.557,10   1.104.209.198,06   803.743.210,84   353.613.378,41   317.780.577,17   

8 936.149.418,88 47.822.396,76 787.570.425,01 47.822.396,76 600.164.308,30 47.822.396,76 341.586.713,62 4.357.600,81 363.208.079,38 4.357.600,81 

9 585.259.049,26 92.045.220,78 471.089.916,35 88.045.220,78 370.886.993,15 88.045.220,78 200.933.565,55 1.614.652,31 152.324.947,18 1.614.652,31 

10 621.513.386,41 0,00 591.562.915,63 0,00 443.661.435,91 0,00 299.580.716,83 0,00 255.206.640,26 0,00 

11 126.483.676,55   80.232.125,15   71.235.532,65   36.392.331,67   27.695.303,94   

ΣΒ 565.272.478,46 63.127.657,24 520.221.397,72 29.545.381,24 464.891.219,73 29.545.381,24 116.628.036,63 3.108.215,00   3.108.215,00 

ύνολο 9.282.382.587,48 2.201.175.147,78 6.691.124.669,13 1.795.861.494,78 5.271.658.831,86 1.795.861.494,78 2.013.895.953,06 502.875.025,21 1.709.068.780,03 502.875.025,21 
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από 01.01.2017 ϋωσ 30.06.2017 

Θ.Σ. 

Προγραμματικά ςτοιχεία (ΔΔ) Προςκλήςεισ (ΔΔ) Εντάξεισ (ΔΔ) Νομικζσ δεςμεύςεισ (ΔΔ) Πληρωμζσ (ΔΔ) 

ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ  ΕΤΘΑ ΕΓΤΑΑ 
ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-

ΕΤΘΑ 
ΕΓΤΑΑ 

ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-
ΕΤΘΑ 

ΕΓΤΑΑ 
ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-

ΕΤΘΑ 
ΕΓΤΑΑ 

ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-
ΕΤΘΑ 

ΕΓΤΑΑ 

1 1.220.419.168,00   282.585.542,89 507.599.635,01 0,00 10.495.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 1.008.899.590,00   84.504.162,60 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 1.762.412.070,00 249.402.469,00 1.220.341.278,55 40.000.000,00 161.349.956,68 6.113.500,00 206.354.600,00 0,00 206.354.600,00 0,00 16.152.430,76 

4 2.199.902.311,00 7.333.333,33 549.206.792,16 268.005.556,25 11.450.043,32 180.000,00 78.070.405,94 0,00 78.070.405,94 0,00 169.643,85 

5 478.624.441,00   1.134.340.591,08 111.687.788,75 311.500.000,00 19.749.572,00 72.494.028,77 6.540.572,01 72.494.028,77 0,00 0,00 

6 3.449.488.030,00 193.015.640,00 1.780.815.976,42 800.016.859,24 311.500.000,00 475.250.309,28 72.494.028,77 33.105.169,37 72.494.028,77 4.174.463,24 2.662.695,59 

7 3.176.868.240,00     410.041.701,75   178.968.891,49   11.150.000,00   500.077,67   

8 2.136.342.774,00 56.617.647,56 100.237.582,62 356.340.156,97 0,00 157.721.881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.252,99 

9 1.347.824.774,00   497.069.308,35 148.239.433,75 0,00 84.297.529,70 3.052.460,21 12.467.630,42 3.052.460,21 292.961,27 6.561.130,27 

10 1.599.170.396,00   77.836.111,44 380.548.043,08 10.194.600,00 136.108.767,74 0,00 42.600.121,71 0,00 850.073,18 0,00 

11 368.521.981,00     128.927.517,00   17.718.078,38   12.458.791,12   0,00   

ΤΒ 762.101.977,00 17.037.219,00 70.588.235,29 99.773.081,60 1.683.680,00 13.849.895,57 720,00 3.658.841,57 720,00 9.462,98 80.848,00 

Σύνολο 19.510.575.752,00 523.406.308,89 5.797.525.581,40 3.260.879.773,40 807.678.280,00 1.100.453.543,87 432.466.243,69 121.981.126,20 432.466.243,69 5.827.038,34 27.487.001,46 

* προγραμματικά ςτοιχεία από εγκεκριμζνα προγράμματα (ςτοιχεία SFC) 
       *δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα 2 προγράμματα IPA και το μζροσ του προγράμματοσ Balkan-MED που ςυγχρηματοδοτείται από το IPA 
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Αριθμόσ προςκλόςεων ανϊ Θεματικό τόχο 

 

 

Αριθμόσ ενταγμϋνων ϋργων ανϊ Θεματικό τόχο 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΦΟ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-ΕΣΘΑ ΕΓΣΑΑ 

Εντϊξεισ 
(ϋωσ 

31.12.2016) 

Εντϊξεισ  
(από 

01.01.2017) 

Εντϊξεισ  
(ϋωσ 

31.12.2016) 

Εντϊξεισ  
(από 

01.01.2017) 

1 4 12 0 0 

2 19 2 1 0 

3 3 1 17.454 10.061 

4 13 14 32.063 11.337 

5 35 152 329.851 17.006 

6 238 17 330.029 17.006 

7 61 702     

8 27 205 560 0 

9 545 38 1.165 45 

10 199 7 0 0 

11 25 38     

TB 230 1.188 28 1 

ύνολο 1.399 2.376 711.151 55.455 

 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΟ 
ΣΟΦΟ 

ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ-ΕΣΘΑ ΕΓΣΑΑ 

Προςκλόςεισ 
(ϋωσ 31.12.2016) 

Προςκλόςεισ 
(από 

01.01.2017) 

Προςκλόςεισ 
(ϋωσ 

31.12.2016) 

Προςκλόςεισ 
(από 

01.01.2017) 

1 12 10 0 0 

2 14 2 1 0 

3 11 2 25 3 

4 10 6 5 4 

5 22 11 8 5 

6 119 64 83 2 

7 61 25     

8 24 9 3 0 

9 207 60 20 1 

10 59 37 0 1 

11 9 8     

TB 76 21 1 1 

ύνολο 624 255 146 17 
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Δαπϊνεσ για την κλιματικό αλλαγό 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΤΠΑ-ΕΚΤ-ΤΣ-ΕΤΘΑ ΕΓΤΑΑ 

Ποςό για την 
κλιματική 

αλλαγή (ΔΔ) 

Δαπάνεσ για 
την κλιματική 

(ΔΔ) 

Ποςό για την 
κλιματική 

αλλαγή (ΔΔ) 

Δαπάνεσ για 
την κλιματική 

(ΔΔ) 

1 93.198.309       

2         

3 83.420.636 2.020.950 20.768.934   

4 1.344.266.707 547.847.758 583.772.505 26.179.549,80 

5 438.518.543 113.276.828 1.235.805.248 204.867.770,00 

6 303.698.410 23.764.582 1.915.633.625 208.120.519,00 

7 422.548.602 88.853.166     

8 16.470.588       

9     198.827.723 645.861,00 

10         

11         
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12. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ  1  

[1] ημειώνεται ϐτι απϐ το 2009 ϋωσ τον επικεύμενο τερματιςμϐ τησ διαδικαςύασ 
ΔΤΕ, η Ελλϊδα υπαγϐταν ςτο διορθωτικό σκέλος του υμφώνου ταθερϐτητασ 
και Ανϊπτυξησ. Η προθεςμύα για τη διϐρθωςη του υπερβολικοϑ ελλεύμματοσ τησ 
χώρασ εύχε παραταθεύ πολλϋσ φορϋσ, χωρύσ να το κατορθώςει μϋχρι το 2016.  

[2] τη βϊςη των μειοϑμενων διεθνών τιμών του πετρελαύου και τησ μεγαλϑτερησ 
επύδραςησ των κεφαλαιακών περιοριςμών ςτισ ειςαγωγϋσ αγαθών απ’ ϐ,τι ςτισ 
εξαγωγϋσ αγαθών.  

[3] υμβοϑλιο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Δελτύο τϑπου 457/17/11.7.2017.  

[4] Draft, Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, June 2017.  

[5] European Commission, Press Release, “EU Annual Growth Survey 2015”.  

[6] Εθνικϐ Πρϐγραμμα Μεταρρυθμύςεων, 2016.  

[7] Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Νομιςματικό Πολιτικό 2016 – 2017,  η εξϋλιξη των 
ςυςτϊςεων και διαγραφών επιχειρόςεων την περύοδο 2011-2017 και ο ρϐλοσ 
τουσ ςτην ανϊκαμψη τησ οικονομύασ.  

[8] Eurostat, Headline indicators: Scoreboard.  

[9] Γενικό Γραμματεύα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ. Προςφυγικό κρύςη, fact sheet, 
Ιανουϊριοσ 2017. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2  

[1] Για ϐλεσ τισ βαςικϋσ αναφορϋσ επύτευξησ ςτϐχων τησ Ε2020 ϋχουν 
χρηςιμοποιηθεύ ςτοιχεύα απϐ το Headline indicators: Scoreboard τησ Eurostat. 
Βλ http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-
strategy/headline-indicators-scoreboard. 

[2] Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ, Ιοϑνιοσ 2017. Βαςικού δεύκτεσ Ϊρευνασ και 
Ανϊπτυξησ για δαπϊνεσ και προςωπικϐ το 2015 ςτην Ελλϊδα.  

[3] Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Νομιςματικό Πολιτικό 2016 – 2017,  Εξελύξεισ και 
προοπτικϋσ τησ απαςχϐληςησ και τησ ανεργύασ.  

[4] Σο ύδιο ο.π. 

[5] Εθνικϐ Πρϐγραμμα Μεταρρυθμύςεων, 2016. 

[6] Ετόςια και τελικό ϋκθεςη υλοπούηςησ για τον ςτϐχο Επενδϑςεισ ςτην ανϊπτυξη 
και την απαςχϐληςη. ΕΠ. ΕΠΑΝΑΔΜΒ. Ημερομηνύα ϋγκριςησ τησ ϋκθεςησ απϐ 
την επιτροπό παρακολοϑθηςησ 28 Ιουνύου 2017. 

[7] Σο ύδιο ο.π. 

[8] Βλ. Εγκεκριμϋνεσ Ετόςιεσ εκθϋςεισ υλοπούηςησ των Περιφερειακών 
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων 2014 – 2020.  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure_en


 

 

149 

 

[9] Headline indicators: Scoreboard τησ Eurostat.  
http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-
strategy/headline-indicators-scoreboard. 

[10] Ετόςια και τελικό ϋκθεςη υλοπούηςησ για τον ςτϐχο Επενδϑςεισ ςτην ανϊπτυξη 
και την απαςχϐληςη. ΕΠ. ΕΠΑΝΕΚ. Ημερομηνύα ϋγκριςησ τησ ϋκθεςησ απϐ την 
επιτροπό παρακολοϑθηςησ 30 Ιουνύου 2017. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 9  

[1] Πηγό: ΕΑ/ΕΤΑ/Α’. 

[2] Πηγό : ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΕ 

[3] Πηγό: Ετόςια Ϊκθεςη εφαρμογόσ 2014-2020 ΕΠΑΝΑΔΒΜ, ϋτουσ 2016 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10  

 [1] Πηγό: ετόςια ϋκθεςη υλοπούηςησ ΕΠΑΝΑΔΒΜ ϋτουσ 2016 

[2] Πηγό: Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ,  
Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςησ, Τπουργεύο Οικονομύασ και  Ανϊπτυξησ 
(ημ/νύα αναφορϊσ: 28/6/2017). 


