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1. STRATEGY FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME'S CONTRIBUTION 
TO THE UNION STRATEGY FOR SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE 
GROWTH AND THE ACHIEVEMENT OF ECONOMIC, SOCIAL AND 
TERRITORIAL COHESION

1.1 Strategy for the operational programme's contribution to the Union strategy for 
smart, sustainable and inclusive growth and to the achievement of economic, social 
and territorial cohesion

1.1.1 Description of the programme’s strategy for contributing to the delivery of the 
Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth and for achieving economic, 
social and territorial cohesion. 

Υφιστάμενη κατάσταση

Η ΠΔΜ είναι η μοναδική ελληνική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα και μία 
από τις μικρότερες πληθυσμιακά Περιφέρειες της χώρας, στα ΒΔ σύνορα. Η ΠΔΜ 
παράγει το 2,3% του εθνικού ΑΕΠ, που προέρχεται κατά 6,8% από την Γεωργία, κατά 
38,5% από την Βιομηχανία – Κατασκευές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τομείς 
των μεταλλείων – ορυχείων με 9,8% και της Ενέργειας με 18,6%) και κατά 54,7% από 
τις Υπηρεσίες. Ειδικότερα, τα βασικά χαρακτηριστικά ανά τομέα οικονομικής 
δραστηριότητας είναι τα εξής (όπως αναλυτικά τεκμηριώνονται στο σχέδιο RIS3 της 
ΠΔΜ):

Ο πρωτογενής τομέας (αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση) έχει την 
δυνατότητα μέσω της αύξησης της βελτίωσης και της αναδιάρθρωσης  της παραγωγής, 
την βελτίωση της τυποποίησης και εμπορίας των ιδιαίτερης τοπικής σημασίας 
γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ποιότητας να αυξήσει τη συμμετοχή του στο 
ΑΕΠ της περιφέρειας και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.

Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών 
δραστηριοτήτων, όπως το κύκλωμα λιγνίτης-ενέργεια και ο κλάδος της γούνας. Θετικές 
προοπτικές εμφανίζει και  η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από μία αισθητή μείωση του εμπορίου λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Επιπλέον, σε σχέση με τον τουρισμό,  η μη επαρκής αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και οι διαρθρωτικές 
αδυναμίες των επιχειρήσεων του κλάδου συμβάλλουν στο μειωμένο αριθμό των 
διανυκτερεύσεων κύρια από αλλοδαπούς τουρίστες.  Η ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον με σημαντικές δυνατότητες  ανάδειξης.  Γενικά, 
ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η ΠΔΜ αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες, με 
κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, 
τη χαμηλή διασύνδεση μεταξύ των τομέων της οικονομίας, τη σημαντική εξάρτηση από 
συμβατικούς κλάδους, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και την έλλειψη επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού,  και χαμηλές επιδόσεις σε ΕΤΑΚ.
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Στις σημαντικότερες δυσκολίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
περιλαμβάνονται η γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οι 
περιοριστικοί κανονισμοί εργασίας, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και 
η ατολμία για καινοτομία.

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, μετά το 2008, έχει οδηγήσει σε σημαντική 
ύφεση επηρεάζοντας αρνητικά το κατά κεφαλή περιφερειακό ΑΕΠ της περιφέρειας 
(στο 80% του μέσου όρου των ΕΕ-27), αλλά ιδιαιτέρως την απασχόληση, διατηρώντας 
την στην πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας σε ποσοστό ανεργίας 
(31,8 %, ΕΛΣΤΑΤ Απρίλιος 2013), ενώ το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων 
(70,6%, Απρίλιος 2013)  την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των περιφερειών 
της ΕΕ27.

Σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας, της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας.

Συμπερασματικά, η σημερινή παραγωγική διάρθρωση της Περιφέρειας δεν είναι σε θέση 
να απορροφήσει τους «κραδασμούς» που προκύπτουν από την παραμένουσα οικονομική 
κρίση.

Παρόλα αυτά και σε συνδυασμό με τις γενικότερες πολιτικές αντιμετώπισής της που θα 
ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, η ίδια η ΠΔΜ αναζητά ένα παραγωγικό πρότυπο 
προσαρμοσμένο στις δυνατότητές της.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη μελέτη  για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών 
της ΕΕ (Annoni, P. and Dijkstra, L. (2013) EU Regional Competitiveness Index – RCI 
2013, JRC Scientific & Policy Reports, Luxemburg:Publications Office of the European 
Union,  Annoni P. and Dijkstra L,), σε σύνολο 262 περιφερειών της ΕΕ-27 η ΠΔΜ, όπως 
και όλες οι ελληνικές περιφέρειες, τοποθετούνται ιδιαίτερα χαμηλά σε όλους τους 
δείκτες (με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής).

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τους δείκτες ανταγωνιστικότητας έχουμε:

Στους βασικούς πυλώνες η ΠΔΜ τοποθετείται ιδιαίτερα χαμηλά στην ποιότητα των 
θεσμών (τελευταία θέση στην κατάταξη στις ελληνικές περιφέρειες μαζί με τις 
περιφέρειες της  ΑΜΑΘΡΑ, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) & στις υποδομές 
στην 6η θέση από τις 13 Ελληνικές Περιφέρειες. Στο δείκτη της υγείας το σύνολο 
σχεδόν των ελληνικών περιφερειών βρίσκεται σε καλύτερη θέση στην κατάταξη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ΠΔΜ να βρίσκεται στην 4η θέση σε επίπεδο Ελλάδας.

Στους πυλώνες αποτελεσματικότητας, στο δείκτη για την ανώτατη εκπαίδευση και δια 
βίου μάθηση η ΠΔΜ είναι στην 9η θέση από τις 13, στη 10η θέση στην 
αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και στην 6η θέση στο μέγεθος αγοράς. Και 
στους τρεις δείκτες του πυλώνα αποτελεσματικότητας οι ελληνικές περιφέρειες είναι 
πολύ χαμηλά στην κατάταξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκών περιφερειών.

Στους πυλώνες καινοτομίας και στο δείκτη τεχνολογικής ετοιμότητας η ΠΔΜ βρίσκεται 
στην 5η θέση μαζί με τις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής 
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Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου ενώ στο δείκτη της καινοτομίας βρίσκεται στην 6η 
θέση. Αξιοσημείωτη είναι η θέση της ΠΔΜ στον δείκτη της επιχειρηματικής 
κουλτούρας, στον οποίο καταλαμβάνει την τελευταία θέση στις ελληνικές περιφέρειες 
και δύο θέσεις πριν το τέλος στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (260η θέση από τις 262 
περιφέρειες).

Στους δείκτες των υποκατηγοριών η ΠΔΜ βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των 
ευρωπαϊκών περιφερειών ενώ στις ελληνικές περιφέρειες είναι 8η στους βασικούς 
πυλώνες, 13η στους πυλώνες αποτελεσματικότητας και 12η στους πυλώνες καινοτομίας. 
Ο δείκτης RCI 2013 τοποθετεί την ΠΔΜ στη 12η θέση στην Ελλάδα και στην 258η 
θέση από τις 262 της Ευρώπης.

 

Όραμα και στόχοι

Η ΠΔΜ, με βάση την τυπολογία της «Ευρώπης 2020» για τις περιφέρειες, κατατάσσεται 
σε αυτές «που δεν καθοδηγούνται από την Επιστήμη και την Τεχνολογία» όσον αφορά 
στην Έξυπνη Ανάπτυξη, στις «αγροτικές περιφέρειες πλησίον αστικών περιφερει-ών», 
όσον αφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στις περιφέρειες με μέτρια απόδοση όσον 
αφορά στην Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 
απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο προσανατολισμένο στην αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΔΜ που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και 
καινοτομία. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βασίζεται μεταξύ άλλων & στην υιοθέτηση  της 
«Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Το Αναπτυξιακό Όραμα της ΠΔΜ είναι:

Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής 
οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή ποιοτικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της ΠΔΜ βρίσκονται οι άνθρωποι και η 
ευημερία όλων των πολιτών. Η στρατηγική εστιάζει στην απασχόληση και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την κουλτούρα να αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
για την αποδοτική συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών. Στο νέο 
όραμα ιδιαίτερη θέση έχει η κοινωνική συνοχή με έμφαση στην καταπολέμηση της 
φτώχειας. Τέλος, το όραμα διαπνέεται έντονα από την περιβαλλοντική διάσταση των 
δράσεων που θα επιλεγούν, που διαχρονικά βρίσκεται να επιδρά εμφατικά σε όλες τις 
στρατηγικές αναπτυξιακές επιλογές της ΠΔΜ.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΠΔΜ βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές που 
ακολουθούν:

Α.        Οικονομία και  Επιχειρηματικότητα
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• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, των οικονομικών αποτελεσμάτων και του 
αριθμού των θέσεων εργασίας μέσα από στοχευμένη χρήση ΕΤΑΚ σε τομείς - 
κλάδους προτεραιότητας που αναδεικνύει η στρατηγική RIS3 στην ΠΔΜ, με τη 
σύνδεση και συνεργασία των ΜΜΕ μεταξύ τους, αλλά και με τους ακαδημαϊκούς 
– ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς της ΠΔΜ.

• Ενίσχυση στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων με συγκριτικά 
πλεονεκτήματα ως βασικών πυλώνων επιχειρηματικότητας.

• Βελτίωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
(εθνικό και διεθνές επίπεδο) και προώθηση σε νέες δυνητικές αγορές των πλέον 
εξαγώγιμων προϊόντων/υπηρεσιών.

Β.         Υποδομές και Περιβάλλον

• Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της ΠΔΜ με δράσεις 
εφαρμογής θεσμικών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών μέτρησης και παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος 
και τεχνολογιών διαχείρισης – αξιοποίησης αποβλήτων – με έμφαση στην 
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση, μέσα από συνεργασίες με τις τοπικές 
κοινωνίες για την προώθηση σχεδιασμού με βάση τις αρχές της αειφορίας.

• Προστασία/ανάδειξη της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς έτσι 
ώστε καθίσταται πυλώνας ανάπτυξης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Ενίσχυση των υποδομών μεταφορών σε συγκεκριμένα σημεία της περιφέρειας 
που συνάδουν με στρατηγικές και προοπτικές οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης.

• Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του δυναμικού 
ΑΠΕ μέσα από την προσέλκυση βιώσιμων επενδυτικών σχημάτων, την 
προώθηση αποτελεσματικότερης τεχνολογίας για την μείωση των απωλειών, και 
τη διαχείριση ακραίων φαινομένων και κρίσεων.

• Αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαχρονικών ενεργειακών υποδομών 
και της ειδικής τεχνογνωσίας ( τηλεθερμάνσεις κα) μέσα από τη συνδυασμένη 
λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων.

Γ.         Κοινωνικοί Τομείς και Απασχόληση

• Βελτίωση των δομών και υποδομών υγείας & των παρεχομένων υπηρεσιών 
υγείας & πρόνοιας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των κατοίκων της ΠΔΜ.

• Αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της φτώχειας, μέσα από την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων και πρωτοβουλιών, ενεργητικών 
πολιτικών για ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών ομάδων που βρίσκονται 
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή/και δια βίου μάθησης, και την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας ως μοντέλου οργάνωσης της παραγωγής, της οικονομίας 
και της συλλογικής ζωής.

• Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης (όλων των βαθμίδων) 
και δια βίου μάθησης , μέσα από τη συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών, την 
πρόληψη και μείωση της σχολικής διαρροής, την ενίσχυση της συμμετοχής 
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ειδικών ομάδων του πληθυσμού σε εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου 
μάθησης και τη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες του κοινωνικο-
οικονομικού συστήματος της περιφέρειας.

Η Στρατηγική του ΕΠ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις 
προκλήσεις & τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΠΔΜ, τις προτεραιότητες της 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τις διατάξεις του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), 
τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές που πηγάζουν από το Εταιρικό Σύμφωνο για 
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ),τις συστάσεις της Επιτροπής όπως προκύπτουν από το σχετικό 
έγγραφο θέσης (Position Paper), την εκτενή διαβούλευση που προηγήθηκε και την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση. Παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τους γενικούς και 
ειδικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αυτό ισχύει ειδικότερα για τις 
παρεμβάσεις:

• στο επίπεδο της οικονομίας βρίσκονται σε συνάφεια με το στόχο της «Έξυπνης 
Ανάπτυξης» και εξυπηρετούνται κύρια από τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 
3.

• στο επίπεδο του κοινωνικού τομέα βρίσκονται σε συνάφεια με το στόχο της 
«Ανάπτυξης χωρίς Αποκλεισμούς» και εξυπηρετούνται κύρια από τους Άξονες 
Προτεραιότητας 8, 9, 10 και 11.

• στο επίπεδο των υποδομών και περιβάλλοντος βρίσκονται σε συνάφεια με το 
στόχο της «Διατηρήσιμης Ανάπτυξης» και εξυπηρετούνται κύρια από τους 
Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 και 7.

 

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ

Η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης προκρίνεται από την ΕΕ ως απαραίτητο δομικό 
στοιχείο των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την έρευνα και καινοτομία. Η 
ΠΔΜ προσδιορίζεται, στη βάση των τυπολογιών, ως μια αγροτική περιφέρεια πλησίον 
αστικών περιφερειών, που δεν καθοδηγείται από την επιστήμη και την τεχνολογία.

Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης 
αντιμετωπίζεται ως μια πρόκληση που εμπεριέχει την διαδικασία ανακάλυψης της 
επιχειρηματικότητας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ενώ ταυτόχρονα 
προσδιορίζεται από τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιφέρειας και των επιχειρήσεων.

Οι τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο που αποτυπώνονται στο Σχέδιο RIS3 της ΠΔΜ και 
με αναφορά στη χωρική τους διάσταση είναι:

• Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης (κυρίως στις ΠΕ Κοζάνης και 
Φλώρινας).

• Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε όλες τις ΠΕ)

• Οι παραδοσιακοί κλάδοι της γεωργίας και της μεταποίησης: 
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o εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς 
και Κοζάνης),

o μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών γεωργικών προϊόντων (σε 
όλες τις ΠΕ)

o τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές  (σε όλες τις ΠΕ)

• O κλάδος του Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ).

Η στρατηγική RIS3 προβλέπει σημαντικό αριθμό δράσεων στους θεματικούς 1, 2, 3 και 
4. Στα σχετικά αποτελέσματα ανά ειδικό στόχο, γίνεται ειδική αναφορά σε αυτά όπως 
προκύπτουν από τις ενδεικτικές δράσεις. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στη φάση 
της διαβούλευσης όπου εντέλει κινητοποιήθηκαν όλα τα τμήματα της τετραπλής έλικας. 
Δεδομένου του μεγάλου σχετικού ενδιαφέροντος από τους φορείς, η ΠΔΜ βρίσκεται σε 
συνεργασία με την ΓΓΕΤ για τη δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων από το τομεακό 
πρόγραμμα.

 

Περιγραφή Στρατηγικής ανά Θεματικό Στόχο

Θεματικός Στόχος 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

Στο σχέδιο για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ αποτυπώνονται 
αναλυτικά οι αδυναμίες και τα προβλήματα που σκιαγραφούν την υφιστάμενη 
κατάσταση & τις ανάγκες της ΠΔΜ στο Θεματικό Στόχο (ΘΣ) 1. Σημαντικότερα εξ’ 
αυτών είναι: διαχρονική απουσία περιφερειακής πολιτικής για την ΕΤΑΚ με πολύ 
χαμηλό βαθμό συστηματικής υποστήριξης των ΜΜΕ στην ενσωμάτωση ΕΤΑΚ, πολύ 
περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης και μικρό μερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 
έντασης ή έντασης γνώσης, χαμηλή εξειδίκευση και διασύνδεση με ακαδημαϊκά–
ερευνητικά ιδρύματα που  οδήγησαν τα προηγούμενα χρόνια σε χαμηλά ποσοστά 
ενσωμάτωσης τεχνολογικής καινοτομίας και σε μια τοπική οικονομία μη επαρκώς 
διασυνδεδεμένη με το σύστημα ενέργειας, χαμηλός βαθμός ένταξης της έρευνας στις 
ΜΜΕ και ελλιπής χρηματοδότηση των δράσεων ΕΤΑΚ. Τα ανωτέρω έχουν φέρει σε 
δυσχερή θέση την ΠΔΜ στην αφομοίωση ΕΤΑΚ, σημαντικά προβλήματα & εμπόδια 
στην παραγωγική διαδικασία και στην προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων σε σχέση με 
την ΕΤΑΚ, με αποτέλεσμα ο δείκτης κατάταξης ανταγωνιστικότητας της ΠΔΜ  για το 
2013 (RCI) να την βρίσκει στην 258η  μεταξύ των 262 περιφερειών της ΕΕ των 27 
(πηγή: Δείκτες ανταγωνιστικότητας - Πίνακας κατάταξης των Ελλ. Περιφερειών, όπως 
παρουσιάζεται στο παρ/μα του σχεδίου της RIS3 της ΠΔΜ).

Οι βασικές ανάγκες της ΠΔΜ με την κάλυψη των οποίων θα αμβλυνθούν τα ανωτέρω 
προβλήματα & αδυναμίες {όπως προκύπτουν μετά από συστηματική αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης της RIS3}, σε επίπεδο ΕΤΑΚ είναι:

• Επενδύσεις: ενίσχυση των φορέων / ιδρυμάτων / ΜΜΕ που σχετίζονται με ΕΤΑΚ

• Θεσμοί/μηχανισμοί: δημιουργία μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού 
υποστήριξης ΕΤΑΚ (μέσω της δομής επιχειρηματικότητας)
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• Ερευνητικοί φορείς/μεταφορά τεχνογνωσίας: αξιοποίηση δυναμικότητας 
ερευνητικών φορέων και σύνδεση έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή

• Επιχειρήσεις: προώθηση ΜΜΕ υψηλής έντασης γνώσης και ενίσχυση 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων σε θέματα ΕΤΑΚ

• Προσωπικό: αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων σε ΕΤΑΚ.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η ενίσχυση της ΕΤΑΚ αποτελεί μια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες της 
Στρατηγικής της Ένωσης και έναν από τους τρεις πυλώνες για την επίτευξη της Έξυπνης 
Ανάπτυξης. Ως στόχος έχει τεθεί στην ΕΕ, η αύξηση του επιπέδου επενδύσεων για 
Έρευνα στο 3% του ΑΕΠ το έτος 2020. Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο, ο στόχος έχει 
τεθεί στο 1,2% (0,67% το έτος 2011) ενώ σε επίπεδο ΠΔΜ ο στόχος είναι να 
διπλασιαστεί το υπάρχον ποσοστό (0,1%).

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει η άμεση ανάγκη για την ΠΔΜ να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα & τις αδυναμίες της στον τομέα της ΕΤΑΚ & να βελτιώσει τις επιδόσεις της 
προκειμένου να προάγει την ανταγωνιστικότητά της (σε εθνικό & διεθνές επίπεδο), 
εστιάζοντας σε τομείς με σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως προκύπτει μέσα από το 
Σχέδιο RIS3: Ενέργεια και ΑΠΕ, Γεωργία και Μεταποίηση (κυρίως τρόφιμα - 
γουνοφόρα ζώα – προϊόντα δέρματος) και θεματικός Τουρισμός.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ενίσχυση των δομών-υποδομών ΕΤΑΚ & η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 
Ερευνητικών Κέντρων (ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο, ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ) και η διασύνδεσή 
τους με τις επιχειρήσεις (κυρίως με εκείνες που θα δραστηριοποιηθούν στα 
σχέδια δράσης της RIS3)

• Ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων στην ΕΤΑΚ και η αξιοποίηση 
διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών υποστήριξης EΤΑK στην ΠΔΜ

• Ανάπτυξη μόνιμου Περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης ΕΤΑΚ.

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ 1 αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του 
επιπέδου των επενδύσεων ΕΤΑΚ από τις ΜΜΕ της ΠΔΜ κατά τουλάχιστον 25% σε 
σχέση με τα σημερινά επίπεδα & να συμβάλλουν στη βελτίωση της σχετικής θέσης της 
ΠΔΜ ως προς τις λοιπές ευρωπαϊκές περιφέρειες όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες 
ΕΤΑΚ προς το περιφερειακό ΑΕΠ. Η ανάπτυξη του μόνιμου Περιφερειακού 
Μηχανισμού υποστήριξης ΕΤΑΚ, προβλέπεται να υλοποιηθεί από τον ΘΣ3 του ΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της δράσης για τη δημιουργία Περιφερειακής Δομής 
Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές ευθυγραμμίζονται πλήρως και εξυπηρετούν τους στόχους του 
νέου ΕΣΠΑ, του ΕΠΜ και του Position Paper, στο μέτρο και το σχετικό βαθμό 
συμμετοχής του νέου προγράμματος της ΠΔΜ.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτ. Μακεδονίας και των πόρων 
που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
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Καινοτομία» και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια 
Βίου Μάθηση». Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ 
«Αγροτικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

Επιπλέον προβλέπεται και συνέργεια με τις δράσεις του προγράμματος HORIZON 
2014-2020.

 

Θεματικός Στόχος 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Η ΠΔΜ κατατάσσεται σε χαμηλές θέσεις σε σχέση με της Ευρωπαϊκούς μέσους όρους 
στο σύνολο των δεικτών που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, τόσο στο επίπεδο δημόσιων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα - 
συγκρινόμενη με τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη - εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλά σε 
όλους τους δείκτες που αφορούν το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 (βλ. Digital Agenda 
Scoreboard 2012). Από τους λίγους δείκτες που είναι διαθέσιμοι, φαίνεται ότι η ΠΔΜ το 
2011 υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. στη συχνή χρήση του 
διαδικτύου (ΠΔΜ 44%, ΕΕ27 68%) αλλά και τις αγορές μέσω διαδικτύου (ΠΔΜ 15%, 
ΕΕ27 45%). Παρότι σημειώνει ταχεία ανάπτυξη και στις 2 κατηγορίες τα τελευταία 2 
χρόνια (σε 54%, και 23% το 2013 αντίστοιχα) η απόκλιση από τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. 
παραμένει.

Ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ κρίνεται ως στάσιμος τα τελευταία 
χρόνια, μη ικανοποιητικός και διακρίνεται από χαμηλά επίπεδα πληροφοριακής 
ωριμότητας. Με βάση δεδομένα έρευνας της ΚτΠ ΑΕ, 2012 (περιλαμβάνονται πλήρως 
στο παρ/μα του σχεδίου RIS3 της ΠΔΜ), ο βαθμός χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ της 
ΠΔΜ βρίσκεται χαμηλότερα από τον εθνικό Μ.Ο. στα περισσότερα κριτήρια και πολύ 
χαμηλότερα από τον Μ.Ο. της ΕΕ (αναφέρονται ενδεικτικά: το ποσοστό των  
επιχειρήσεων που εξοικονομούν 50% - 75% σε όρους χρόνου λόγω πραγματικών 
ψηφιακών συναλλαγών έναντι παραδοσιακών μεθόδων με το δημόσιο είναι για την 
ΠΔΜ 14,7 έναντι 20,9 του εθνικού Μ.Ο. και έναντι 30,3 του μέσου όρου της ΕΕ, το 
ποσοστό των επιχειρήσεων με πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι στην ΠΔΜ 78,4 έναντι 
90,9 της χώρας και 93 της ΕΕ).

Η τοπική αγορά ΤΠΕ είναι πολύ μικρού μεγέθους, χαρακτηριζόμενη από 
δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Συνέπεια των παραπάνω είναι:

• Μη επαρκής αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτιώσεις στην παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων και του πρωτογενή τομέα

• Περιορισμένες ευκαιρίες για δημιουργία πλεονάσματος καταναλωτών λόγω 
χρήσης δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών

Οι βασικές ανάγκες στις ΤΠΕ, είναι:

• Ενίσχυση των υποδομών ευρυζωνικότητας
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• Αξιοποίηση των ΤΠΕ εντός της Δημόσιας Διοίκησης και η βελτίωση της 
διαθεσιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η προώθηση της χρήσης 
ψηφιακών εργαλείων κατά την παραγωγική διαδικασία.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ αποτελεί έναν εκ των 
τριών πυλώνων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη της Έξυπνης 
Ανάπτυξης και προωθείται με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη» που στοχεύει στην βελτίωση των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και στην αποκόμιση βιώσιμων οικονομικών και 
κοινωνικών οφελών από μια ενιαία ψηφιακή αγορά.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με 
έμφαση στον πολιτισμό, τη μάθηση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία

• Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις υπηρεσίες της Δημόσιας Ασφάλειας και των 
μεταφορών

• Ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προτεραιότητα 
δίδεται σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας αλλά 
και σε νέες επιχειρήσεις.

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις αναμένεται κυρίως να οδηγήσουν σε αύξηση του 
αριθμού και επιπέδου των δημόσιων υπηρεσιών που διατίθενται ψηφιακά. Οι δράσεις 
ενίσχυσης των υποδομών ευρυζωνικότητας προβλέπεται να καλυφθούν από το 
τομεακό ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ενώ οι 
δράσεις ενίσχυσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον των ΜΜΕ θα καλυφθούν μέσω του 
ΘΣ3 του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές ευθυγραμμίζονται πλήρως και εξυπηρετούν τους στόχους του 
νέου ΕΣΠΑ, του ΕΠΜ και του Position Paper, στο μέτρο και το σχετικό βαθμό 
συμμετοχής του νέου προγράμματος της ΠΔΜ.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».  Συμπληρωματικά και σε 
μικρότερη κλίμακα, αναμένεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής 
Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

 

Θεματικός Στόχος 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
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Η ΠΔΜ αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες και έλλειμμα 
ανταγωνιστικότητας, αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί η αστάθεια των 
μακροοικονομικών μεγεθών της ΠΔΜ, το αρνητικό της εμπορικό ισοζύγιο και η 
ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, ειδικά μετά την χρηματοοικονομική κρίση.

Ο αγροτικός τομέας εμφανίζει πτώση την τελευταία 10ετία με μείωση της αξίας 
παραγωγής, του αριθμού των εκμεταλλεύσεων αλλά και των ακαθάριστων επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου. Η ανταγωνιστικότητα είναι χαμηλή εξαιτίας δομικών προβλημάτων 
(μικρό μέγεθος, πολυτεμαχισμός), αλλά και της απουσίας οργανωμένων σε 
επιχειρηματική βάση συνεταιριστικών σχημάτων εμπορίας. Ως προς τη διάρθρωση του 
τομέα, αξίζει να σημειωθούν το υψηλό ποσοστό αροτριαίων καλλιεργειών,  η σχετικά 
υψηλή συγκέντρωση της εθνικής παραγωγής βρώσιμων οσπρίων, σιτηρών και μήλων 
(14% της συνολικής καλλιέργειας σιτηρών και το 20% της καλλιέργειας μήλων σε 
εθνικό επίπεδο και ο συγκριτικά υψηλός βαθμός εκμηχάνισης . Ενδεικτικά 
καταγράφονται : Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων (20% στην 
Περιφέρεια έναντι 33% περίπου στη χώρα). Το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
στην ΠΔΜ αριθμεί περίπου 31.600 από τις οποίες οι 9.000 είναι είτε μικτής, είτε αμιγώς 
κτηνοτροφικής κατεύθυνσης. Μεταξύ 1990-2007 η μεταβολή στο σύνολο των 
εκμεταλλεύσεων είναι ~ -10%, ενώ μεγαλύτερο είναι το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης 
την περίοδο 1980-2007 (–28%). Το μέσο μέγεθος καλλιεργούμενης έκτασης ανά 
εκμετάλλευση είναι 82,5 στρέμματα ( σε σύνολο χώρας 44,16 στρ. και 182 στρ. στην 
ΕΕ).

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν (1980-2007) σε ποσοστό –74%, γεγονός 
που οφείλεται στην απομάκρυνση των αγροτών από την, πιο δύσκολη, κτηνοτροφία. Η 
ακαθάριστη πρόσοδος από τη κτηνοτροφία υπολογίζεται στο 29,28% του συνόλου του 
πρωτογενή τομέα και η φυτική παραγωγή συμμετέχει με 70,7% στην ΠΔΜ.

Ο τομέας της μεταποίησης χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των μικρού σχετικά 
μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα ΜΜΕ, με οργανωτική δομή που δεν εξασφαλίζει 
δυναμισμό στη στρατηγική αντιμετώπιση των προκλήσεων, και χαμηλής έντασης 
τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη αδυναμία επιτείνεται από την έλλειψη επιχειρηματικών 
συστάδων (clusters) που θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να υπερκεράσουν τα 
προβλήματα οικονομίας κλίμακας. Ο δευτερογενής τομέας κυριαρχείται από τον κλάδο 
της γούνας και τη δραστηριότητα στο χώρο της ενέργειας. Η εντοπισμένη σχετική 
εξειδίκευση στους κλάδους βιομηχανίας (Πηγή: Εμπειρογνωμοσύνες DG REGIO, 2013 
για τον σχεδιασμό της RIS3 σε εθνικό επίπεδο) δίνει τον κλάδο Κατεργασία & βαφή 
γουναρικών - Παραγωγή γούνινων ειδών ως πρώτο στην  ΠΔΜ (με τιμή 407,63), 
ακολουθεί ο κλάδος Εξόρυξη λιγνίτη (με τιμή 109,39) , η καλλιέργεια σιτηρών και 
κηπευτικών (με τιμή 8,12).  Παράλληλα, ο τουρισμός στην ΠΔΜ χαρακτηρίζεται από 
έλλειμμα σχεδιασμού ενιαίων τουριστικών «προορισμών» με χαρακτηριστικά που να 
ικανοποιούν αντίστοιχες ομάδες θεματικών τουριστών. Με βάση τα στοιχεία του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την περιφερειακή κατανομή της τουριστικής 
δαπάνης και για τον Αύγουστο του 2013 η ΠΔΜ καταλαμβάνει την τελευταία θέση στο 
σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας όσον αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τις  
δαπάνες των επισκεπτών, συμμετέχοντας μόλις κατά 0,57% στο συνολικό ποσό των 
δαπανών του εισερχόμενου τουρισμού σε εθνικό επίπεδο.
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Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία ή ενδείξεις για Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στη 
Δυτική Μακεδονία τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστο.

Οι βασικές ανάγκες στην ανταγωνιστικότητα  είναι:

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ  και σε σχέση με την εξαγωγική 
κατεύθυνση

• Δημιουργία επενδύσεων και η διασύνδεση της ΕΤΑΚ με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα των ΜΜΕ

• Ενδυνάμωση συνεργειών μεταξύ ΜΜΕ και η δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών.

• Αξιοποίηση προϊόντων ΤΠΕ από τις ΜΜΕ

• Ενίσχυση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ από τις ΜΜΕ

• Δημιουργία «ταυτότητας» τοπικών προϊόντων για τις ΜΜΕ.

 

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ αποτελεί έναν εκ των δυο πυλώνων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την επίτευξη της Διατηρήσιμης Ανάπτυξης και 
προωθείται με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης» αποσκοπώντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και βιώσιμης 
παραγωγικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο θεματικός αυτός στόχος αφορά στο μεγαλύτερο και παραγωγικότερο τμήμα της 
οικονομίας της ΠΔΜ και η εφαρμογή του θέτει ζητήματα επιλογής πεδίων εξειδίκευσης 
πάνω στα οποία θα δομηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με παγκόσμιο ορίζοντα και 
μακροχρόνια βιωσιμότητα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα εντός της ΠΔΜ υπάρχουν σε 
τομείς με υψηλή συγκέντρωση και εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η 
ενέργεια, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και οι κλάδοι της γούνας και 
του μετάλλου, ο αγροδιατροφικός τομέας αλλά και ο τομέας του τουρισμού (κυρίως του 
θεματικού - εναλλακτικού). Έμφαση θα δοθεί και στην άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω της ανάπτυξης – μεταφοράς νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, 
της ευρείας αξιοποίησης των ΤΠΕ και της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ  είναι:

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων ΜΜΕ και οι δράσεις προώθησης 
ίδρυσης νέων καινοτόμων ΜΜΕ ή/και νέων προϊόντων με έμφαση στους τομείς 
προτεραιότητας

• Προώθηση της ανάπτυξης ΕΤΑΚ από τις ΜΜΕ και ενίσχυση της εξωστρέφειας 
τους

• Δημιουργία θερμοκοιτίδων, cluster ή/και δικτύων ομοειδών ΜΜΕ
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• Δημιουργία δομών υποστήριξης των ΜΜΕ, όπως της Περιφερειακής Δομής 
Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, που θα υποστηρίζει όλους τους τομείς: 
πρωτογενή, μεταποίηση, υπηρεσίες και την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, καθώς επίσης 
και της Περιφερειακής Δομής Πιστοποίησης προϊόντων

• Ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών υποδομών (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κ.α.) που 
προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα της περιφέρειας.

Καθώς ο Αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί από τους σημαντικούς τομείς της 
στρατηγικής  RIS3 για την ΠΔΜ, θα απαιτηθούν ταυτόχρονα και δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ (όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α.) ώστε να καλυφθεί πλήρως το πλέγμα των 
απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Οι προτεινόμενες δράσεις του ΘΣ 3 δρουν σε συνδυασμό με τις δράσεις των ΘΣ 1 & 2, 
προωθούν την επιχειρηματική συνεργασία, τη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και την εντατικοποίηση της καινοτομικής 
δραστηριότητας προϊόντος ή διαδικασίας. Οι παρεμβάσεις του ΘΣ3 θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση της σχετικής θέσης της ΠΔΜ ως προς τις λοιπές ευρωπαϊκές περιφέρειες σε ότι 
αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας (και εναλλακτικά την 
υποκατάσταση των εισαγωγών) και της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά επακόλουθα θα 
είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στο στόχο της αύξησης της 
απασχόλησης για την ηλικιακή κατηγορία 20-64 ετών που είναι από τους βασικούς 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
χρήσης ΑΠΕ από τις ΜΜΕ θα καλυφθούν μέσω του ΘΣ4 του ΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια 
Βίου Μάθηση».  Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ 
«Αγροτικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

 

Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς

Κυρίαρχη είναι η θέση του τομέα της ενέργειας στην περιφερειακή οικονομία αλλά και η 
συμβολή του στη συνολική παραγωγή σε εθνικό επίπεδο. Η ΠΔΜ κατέχει τα κύρια 
αποθέματα εγχώριων στερεών καυσίμων και διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη 
ισχύ μονάδων, όσον αφορά στο στόλο των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. 
Κατά την περίοδο 2010 – 12 οι θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες της Περιφέρειας 
συμμετείχαν με ποσοστό από 52% έως 55% στην συνολική ηλεκτρική παραγωγή στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα. Ειδικότερα, όσον αφορά τις θερμικές μονάδες, η 
ηλεκτροπαραγωγή μονάδων της Περιφέρειας κυμάνθηκε μεταξύ του 56% και 62% της 
αντίστοιχης του διασυνδεδεμένου συστήματος όπου η συμμετοχή των λιγνιτικών 
μονάδων ήταν από 86% έως 87% της συνολικής λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής. Το 
μεγάλο ποσοστό παραγωγής ενέργειας εντός της ΠΔΜ από την χρήση στερεών 
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καυσίμων αντικατοπτρίζεται και στα μεγάλα ποσοστά εκπομπών CO2, όπου σύμφωνα με 
την περιβαλλοντική αποτίμηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο καταγραφής ρύπων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η 
συμβολή των εγκαταστάσεων της ΠΔΜ επί του συνόλου των εκπομπών CO2 ήταν 55% 
το 2009 και  61% το 2011. Περιορισμένη είναι η χρήση ΑΠΕ (αιολικά, μικρά Υ/Η, 
βιομάζα και βιοαέριο, φωτοβολταϊκά, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής απόδοσης) όπου οι εν λειτουργία σταθμοί αποτέλεσαν το 1% της 
εγκατεστημένης ισχύος των αντίστοιχων μονάδων του διασυνδεδεμένου συστήματος 
κατά το έτος 2010, το 2% κατά το 2011 και το 3% κατά το έτος 2012. Σημαντική 
παρέμβαση εξοικονόμησης και χρήσης «καθαρών» μορφών ενέργειας των 
προηγούμενων χρόνων αποτελεί η εκτεταμένη χρήση συστημάτων τηλεθέρμανσης στις 
πόλεις του ενεργειακού άξονα Κοζάνης – Φλώρινας τα οποία τροφοδοτούνται από 
σταθμούς (ΑΗΣ) της ΔΕΗ ΑΕ.

Περιορισμένη, τέλος, είναι η έκταση των δράσεων για την εξοικονόμηση ενεργείας σε 
δημόσια κτίρια, κατοικίες και ΜΜΕ παρά τις δράσεις «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και 
«Εξοικονομώ» (Εξοικονόμηση ενέργειας από τους ΟΤΑ) των προηγούμενων χρόνων.

Οι βασικές ανάγκες στον τομέα της ενέργειας και των εκπομπών CΟ2 είναι:

• Μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της προώθησης της καθαρής παραγωγής 
ενέργειας, της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ και 
της χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα

• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις

• Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και της εξάρτησης από τα στερεά 
καύσιμα

• Ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθολογική χρήση 
των ενεργειακών πόρων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η μετάβαση προς μια πράσινη, «καθαρή» οικονομία αποτελεί έναν εκ των δυο πυλώνων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προς την επίτευξη της Διατηρήσιμης Ανάπτυξης και 
προωθείται με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους» με στόχο να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη 
χρήση των πόρων, να περιοριστεί η έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, να αυξηθεί η χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση σε 
μεταφορές και κτίρια. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι που έχουν τεθεί, για το έτος 2020, 
αφορούν στην ενεργειακή απόδοση - μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας (κατά 368 
Mtoe και 2,85 Mtoe σε επίπεδο ‘Ένωσης και Ελλάδας αντίστοιχα), στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κατά 20% ή 30% αν οι συνθήκες το επιτρέψουν για την  
ΕΕ και κατά 4% σε σχέση με το έτος 2005 για την Ελλάδα), και στην αύξηση του 
ποσοστού των ΑΠΕ (σε 20% επί της μικτής τελικής κατανάλωσης σε ΕΕ και Ελλάδα).

Στόχος στη νέα περίοδο είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Περιφέρειας ως 
ενεργειακού Κέντρου με παράλληλη όμως έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση και 
την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ανάγκη 
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επαναπροσδιορισμού της σχέσης της ΠΔΜ με τις δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη και 
της απορρέουσας ανάγκης για σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των 
εκπομπών CO2, με παράλληλη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της 
εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, κλπ) σε όλα τα 
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας (Δημόσια Διοίκηση, 
επιχειρήσεις, πολίτες). Επισημαίνεται πως στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των 
εκπομπών αέριων θερμοκηπίου θα συμβάλλουν έμμεσα και οι δράσεις που θα 
προωθηθούν στο πλαίσιο άλλων ΘΣ (ειδικότερα των ΘΣ 5 και 6).

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές - κτίρια, 
κατοικίες και ΜΜΕ

• Προώθηση καθαρής παραγωγής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης - αναβάθμισης 
των δικτύων τηλεθέρμανσης

• Προώθηση συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 των ΑΗΣ της ΔΕΗ 
ΑΕ

• Στήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με την 
ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων.

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ4 αναμένεται να συνεισφέρουν στην 
επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και της στρατηγικής  Ε2020 μέσω της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της μείωση των εκπομπών CO2 καθώς και το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών 
«εξοικονομώ κατ’ οίκον» προβλέπεται να καλυφθούν από το τομεακό ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ειδικότερα όσον αφορά στις δράσεις προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης στις κατοικίες) και το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το 
ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

 

Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη 
και διαχείριση κινδύνων

Η αναμενόμενη επιδείνωση λόγω της κλιματικής αλλαγής αποτελεί απειλή για το 
υδάτινο και φυσικό περιβάλλον της ΠΔΜ και δύναται να προκαλέσει αυξημένες 
περιβαλλοντικές καταστροφές όπως πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές περιοχές ή 
πλημμύρες σε δομημένες περιοχές και περιοχές σε γειτνίαση με υδατορέματα με 
δυσμενείς επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες και στην υγεία των πολιτών των 
απειλούμενων περιοχών. 

Οι βασικές ανάγκες στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων είναι:
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• Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των πλημυρικών 
φαινομένων

• Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης πυρκαγιών και 
άλλων φυσικών κινδύνων

• Προστασία της υγείας των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αποσκοπεί στην επίτευξη της 
Διατηρήσιμης Ανάπτυξης και αποτελεί υποχρέωση της χώρας και των επί μέρους 
Περιφερειών που πηγάζει από το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την ευρωπαϊκή 
κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα η ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση των 
φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, επιφέρει 
σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Κατά τη νέα περίοδο λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που απορρέουν από τον κίνδυνο 
περιβαλλοντικών καταστροφών (κυρίως πλημμύρων αλλά και πυρκαγιών) και 
προγραμματίζονται δράσεις πρόληψης και διαχείρισης με στόχο την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Προτεραιότητα 
δίνεται σε περιοχές που απειλούνται από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα (Δήμοι 
Ορεστίδος, Βοϊου, Εορδαίας κ.λπ.). Στο επίπεδο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών 
εξετάζεται και η ενίσχυση του αντιπυρικού εξοπλισμού των αρχών της Δημόσιας 
Ασφάλειας και η χρηματοδότηση σχεδίων αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών 
εκτάσεων σε επιλεγμένες περιοχές. Προγραμματίζονται τέλος, δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε επιλεγμένες περιοχές όπου 
εμφανίζονται οι μεγαλύτερες απειλές (διευθέτηση ρεμάτων, κ.α.)

• Ανάληψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας και ενίσχυσης της Δημόσιας 
Ασφάλειας

• Προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 
κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενα φυσικών κινδύνων.

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ5 αναμένεται να λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά προς τις κατευθύνσεις της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, την 
πολιτική των υδάτων (οδηγία για τους κινδύνους από τις πλημμύρες) & της στρατηγικής  
Ε2020 για τη Διατηρήσιμη Ανάπτυξη.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το 
ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.
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Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

Το περιβάλλον για την ΠΔΜ αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα αφού 
χαρακτηρίζεται από πλούσια πανίδα και χλωρίδα, σημαντικό πολιτισμικό απόθεμα και το 
μεγαλύτερο δυναμικό επιφανειακών υδάτων στη χώρα.

Ο οικολογικός πλούτος της ΠΔΜ είναι πλούσιος ενώ στις προστατευόμενες περιοχές και 
στις περιοχές φυσικού κάλλους περιλαμβάνονται 2 Εθνικοί Δρυμοί και 9 επιπλέον 
περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, συνθέτοντας ένα σύνολο ποικίλων 
οικοσυστημάτων με πλούσια βιοποικιλότητα. Το πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας 
είναι επίσης πλούσιο, καθώς στην Περιφέρεια καταγράφονται σημαντικοί Αρχαιολογικοί 
Χώροι , Μουσεία κλπ. Στο επίπεδο της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων και 
συγκεκριμένα στον τομέα της ύδρευσης έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους οι 
απαιτούμενες υποδομές (αντικατάσταση, κλπ δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης), 
ενώ στον τομέα της αποχέτευσης και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ), με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (αντικατάσταση, κλπ δικτύων 
αποχέτευσης, επέκταση/ αναβάθμιση / κατασκευή νέων ΕΕΛ), το μεγαλύτερο μέρος των 
οικισμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έως και Κατηγορία Γ’ συμμορφώνεται 
με την Οδηγία 91/271. Τέλος, απαιτείται η ανάληψη δράσεων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου στον τομέα των υδάτων που 
απορρέουν από την Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ και τις παρεμφερείς 
θυγατρικές οδηγίες.

Στο επίπεδο των στερεών αποβλήτων ολοκληρώνεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της ΠΔΜ, εκκρεμούν όμως οι παρεμβάσεις για την 
προώθηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των στερεών 
αποβλήτων.  Σε επίπεδο ρύπανσης η δραστηριότητα της ΔΕΗ στα λιγνιτωρυχεία της 
λεκάνης Κοζάνης – Πτολεμαίδας - Αμυνταίου έχει οδηγήσει γενικότερα σε σημαντική 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις εν λόγω περιοχές. Επίσης, , τα εδάφη παρουσιάζουν 
σημαντική υποβάθμιση εξαιτίας της καταστροφής του υδροφόρου ορίζοντα, της 
απόθεσης στείρων και τέφρας και της μεγάλης επιβάρυνσης από την ιπτάμενη τέφρα. 
Σημειώνεται πως η ποιότητα της ατμόσφαιρας και η συσχέτισή της με πηγές ρύπανσης 
στον ενεργειακό άξονα Φλώρινας – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης καταγράφεται συστηματικά 
από το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ) της ΠΔΜ με το μεγαλύτερο online δίκτυο 
σταθμών στην Ελλάδα (11 σταθμούς της ΔΕΗ και 4 του ΚΕ.ΠΕ.) σε εφαρμογή της 
οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

Παράγοντες ρύπανσης για πολλές από τις λίμνες της Περιφέρειας αποτελούν η 
επιφανειακή απορροή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων από τις αγροτικές δραστηριότητες 
εγγύς των υδάτινων σωμάτων. Σημαντικά, τέλος, είναι τα επίπεδα ρύπανσης και 
περιβαλλοντικής όχλησης στις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας όπου απαιτούνται 
δράσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των επιπέδων του 
θορύβου για  την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι βασικές ανάγκες στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι:

• Προώθηση της διαχείρισης των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και η 
προώθηση της ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και της 
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αντιμετώπισης των αποβλήτων ως πόρου, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και 
της αξιοποίησης

• Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και των έργων 
επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης

• Ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου 
στον τομέα των υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)

• Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και της πολιτισμικής κληρονομιάς και η 
σύνδεση τους με την τουριστική ανάπτυξη

• Προστασία της βιοποικιλότητας και η αειφορική διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών NATURA

• Αντιμετώπιση της ρύπανσης στις περιοχές δράσης της ΔΕΗ καθώς και στις 
μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ

• Αναβάθμιση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στα αστικά κέντρα και σε 
υποβαθμισμένες περιοχές.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Για τη στρατηγική της Ένωσης και την επίτευξη της Διατηρήσιμης Ανάπτυξης, η 
προστασία του Περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης. Οι διάφοροι άξονες της 
περιβαλλοντικής προωθούνται και καθορίζονται από ένα πλέγμα σχετικών Οδηγιών, η 
τήρηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για τα κράτη μέλη, και αποσκοπούν στην 
επίτευξη μιας αειφορικής ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και 
το περιβάλλον.

Το Περιβάλλον κατέχει κεντρική θέση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ΠΔΜ για 
την περίοδο 2014-2020. Οι επιλεγμένες πράξεις στοχεύουν στην προώθηση μιας φιλικής 
προς το περιβάλλον, ανταγωνιστικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις της ΠΔΜ σε σχέση με την προστασία και ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων και την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται δράσεις που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση  των αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και στην υλοποίηση υποδομών 
αναβάθμισης ύδρευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις περιοχές που αυτές δεν 
έχουν ολοκληρωθεί. Βαρύτητα δίνεται επίσης στην απαίτηση για ολιστική αντιμετώπιση 
των υδάτινων πόρων μέσω της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής και της προώθησης δράσεων για την ορθολογική διαχείριση τους, τη 
διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από 
σημειακές πηγές απορρίψεων. Στο επίπεδο του φυσικού περιβάλλοντος 
 προγραμματίζονται δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των 
πόρων αλλά και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 
2000, καθώς και δράσεις για την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς με παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών . 
Τέλος, στο επίπεδο της αντιμετώπισης της ρύπανσης έμφαση δίνεται σε δράσεις 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε μεγάλες πόλεις ενώ μεγάλη βαρύτητα δίνεται και 
στην προώθηση δράσεων βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών (αξιοποίησης 
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αποκατεστημένων περιοχών και αναβάθμισης οικιστικού περιβάλλοντος) στα αστικά 
κέντρα και σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ολοκλήρωση δράσεων Διαχείρισης Αποβλήτων σε όλες τις περιοχές της 
περιφέρειας και η προώθηση δράσεων διαχείρισης ειδικών αποβλήτων

• Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων μέσω της επέκτασης 
και αναβάθμισης των Τοπικών και του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης

• Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων και η επέκταση - 
 αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης

• Στήριξη δράσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και για την ορθολογική 
χρήση τους με ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογικών εργαλείων

• Προώθηση και ανάπτυξη παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη των 
φυσικών πόρων, της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την 
τόνωση του θεματικού τουρισμού

• Στήριξη δράσεων προστασίας και αποκατάστασης των προστατευόμενων 
περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί και περιοχές Natura 2000)

• Στήριξη δράσεων παρακολούθησης και καταγραφής της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και του θορύβου σε μεγάλα αστικά κέντρα

• Στήριξη παρεμβάσεων αποκατάστασης και αξιοποίησης του περιβάλλοντος 
χώρου σε αστικά κέντρα και υποβαθμισμένες περιοχές.

 

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ6 αναμένεται να λειτουργήσουν 
υποστηρικτικά προς τους στόχους της Στρατηγική Ε2020 για τη Διατηρήσιμη Ανάπτυξη 
& την ικανοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου που αφορά στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων και ένα μέρος της διαχείρισης των 
αστικών λυμάτων προβλέπεται να καλυφθούν από το ποσό εκχώρησης από το Ταμείο 
Συνοχής. Ειδικότερα οι δράσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 
προβλέπεται να καλυφθούν από το τομεακό ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη».

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ της ΠΔΜ και των πόρων που θα 
διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
και το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Συμπληρωματικά σχεδιάζεται & ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής 
Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

 

Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
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Με την κατασκευή της Εγνατίας Οδού & τμημάτων των κάθετων οδικών αξόνων 
αντιμετωπίστηκαν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα προσβασιμότητας, αναιρώντας 
πλέον τη γεωγραφική απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας και επηρεάζοντας θετικά τις 
χρονοαποστάσεις των μετακινήσεων, το ημερήσιο σύστημα μετακινήσεων, τις χρήσεις 
γης και τις σχέσεις τόπου κατοικίας / τόπου εργασίας για τα αστικά κέντρα της Βόρειας 
Ελλάδας και της ΠΔΜ. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων 
της Εγνατίας Οδού για την περαιτέρω αύξηση της προσπελασιμότητας από και προς την 
ΠΔΜ και την βελτίωση της σύνδεσης της με τα Εθνικά και Διεθνή εμπορικά κέντρα. 
Εντός του ίδιου πλαισίου, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, αν και 
χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό, χρήζει περαιτέρω ποιοτικής αναβάθμισης και 
συμπληρώσεων προκειμένου να ανταποκριθεί στο νέο σύστημα μετακινήσεων που 
δημιουργούν τα μεγάλα οδικά έργα. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές παρόλο των 
χαμηλών υφιστάμενων τιμών (σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ), εμφανίζουν χαμηλή 
δυναμική, λόγω της γεωγραφικής θέσης της ΠΔΜ που δυσχεραίνει την άνετη ροή των 
εμπορευμάτων οδικώς και την ύπαρξη μιας σειράς προβλημάτων  που  σχετίζονται με 
τους χαμηλούς δείκτες πληρότητας των φορτηγών και την απουσία «κομβικών» 
υποδομών. Τέλος, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων όπως και του σιδηροδρομικού 
δικτύου κρίνεται ανεπαρκής με μικρή συμμετοχή στις μεταφορές αγαθών και ατόμων.

Οι βασικές ανάγκες στον τομέα των μεταφορών είναι:

• Ενίσχυση της προσβασιμότητας/προσπελασιμότητας της ΠΔΜ από και προς τα 
Εθνικά και Διεθνή εμπορικά κέντρα

• Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας

• Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς 
προϊόντων και η ενίσχυση της πολυτροπικότητας στις μεταφορές.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Για τη στρατηγική της Ένωσης και την επίτευξη της Διατηρήσιμης Ανάπτυξης, 
απαραίτητος θεωρείται ο εκσυγχρονισμός του τομέα των μεταφορών που προωθεί την 
οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης της κινητικότητας, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που τη συνοδεύουν.

Στην νέα προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η ενίσχυση της προσπελασιμότητας της 
ΠΔΜ κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη 
Δυτική Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ και τη διασύνδεση των αστικών κέντρων και περιοχών 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Περιφέρειας με την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού μεταφορικών υποδομών 
που συνδέουν τη Δυτική Μακεδονία με τα Εθνικά και Διεθνή εμπορικά κέντρα

• Διασύνδεση αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό.
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Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΘΣ7 αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μέσω της δημιουργίας αναβαθμισμένων & 
πλήρως διασυνδεδεμένων υποδομών μεταφοράς όσο και της διασφάλισης της 
συντονισμένης εφαρμογής των σχεδίων υποδομών εντός του βασικού δικτύου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη».

 

Θεματικός Στόχος 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την  EUROSTAT το 2013 παρουσιάζει  
ποσοστά ανεργίας από τα υψηλότερα στην ΕΕ 28 και συγκεκριμένα  31,8% συνολική 
ανεργία (6η υψηλότερη θέση στην ΕΕ 28), 70,6% ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 (2η 
υψηλότερη θέση στην ΕΕ 28), 65,2% μακροχρόνια άνεργοι και 38,2% άνεργες γυναίκες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας αυξάνεται συγκριτικά το Β’ Τρίμηνο του 2011 και του 2013 κατά 9,8 
ποσοστιαίες μονάδες κατατάσσοντας την 1η στην ανεργία μεταξύ των 13 περιφερειών 
της χώρας (παρ/μα Ι, πίν. 1). Ως προς το ποσοστό των απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών 
και άνω σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (παρ/μα Ι, πίν. 2) τα υψηλότερα ποσοστά κατανέμονται:

• Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (18%)

• Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (13,5%)

• Μεταποίηση (10%)

• Εκπαίδευση (10,3%)

• Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (9,5%)

Επίσης το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή της 
απασχόλησης παρατηρείται στον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου με -3,0%, 
και ακολουθεί η Μεταποίηση με -1,8%. Στον αντίποδα θετική μεταβολή της 
απασχόλησης παρατηρείται στον κλάδο της Εκπαίδευσης με 2,5% και ακολουθεί ο 
κλάδος της  Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού  αερίου, ατμού και κλιματισμού με 
1,5%.

Η σχετική αντοχή που επέδειξε ο τομέας των υπηρεσιών εκτός του εμπορίου συνιστά ένα 
θετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την φάση της ανάκαμψης. 
Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της απασχόλησης στις υπηρεσίες συγκεντρώνεται σε 
κλάδους που έχουν υψηλή ευαισθησία στις διακυμάνσεις της εσωτερικής ζήτησης 
(χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ) η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να 



EL 21  EL

αναστείλει σε σχετικά μικρό διάστημα τις τάσεις συρρίκνωσης της απασχόλησης και να 
παράγει πολλαπλασιαστικές θετικές συνέπειες για την οικονομία και την απασχόληση. 
Υπό αυτή την έννοια, ο τομέας των υπηρεσιών πρέπει να συγκεντρώσει σημαντικές 
δράσεις άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών.

Εντονότερες προσπάθειες απαιτούνται στον τομέα της μεταποίησης προκειμένου οι 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης να παράγουν μεσοπρόθεσμα θετικό ισοζύγιο στην 
απασχόληση. Οι παρεμβάσεις στη μεταποίηση απαιτούν συνδυασμό μέτρων που θα 
περιλαμβάνουν προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης κυρίως σε εκείνες τις 
επιχειρήσεις που στοχεύουν στην εσωτερική αγορά, προγράμματα ενίσχυσης της 
απασχόλησης σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό 
και στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με στόχο την υποστήριξη του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού .

Επιπλέον αξίζει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για αύξηση της απασχόλησης που 
προσφέρει ο αγροτικός τομέας. Η βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης των παραγωγών, η 
ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 
παραγωγής, αποτελούν ήδη στρατηγικό στόχο προγραμματισμού για την περίοδο 2014-
2020 ο οποίος θα υποστηριχθεί και από τις ανάλογες ενέργειες της πολιτικής 
απασχόλησης. [1]

Τέλος υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία και εκπαιδευτικό επίπεδο) τα οποία 
σχετίζονται στενά με την απασχόληση και την ανεργία. Οι γυναίκες εμφανίζουν 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες, οι νεότερες ηλικιακές ομάδες 
εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τις γηραιότερες και τα άτομα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τα άτομα με 
υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν σωρευτικά, δηλαδή στην χειρότερη θέση βρίσκονται 
οι νέες γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και στην καλύτερη θέση βρίσκονται οι 
άνδρες άνω των 45 ετών με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τα χαρακτηριστικά αυτά επιδρούν σωρευτικά, δηλαδή στην χειρότερη θέση βρίσκονται 
οι νέες γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και στην καλύτερη θέση βρίσκονται οι 
άνδρες άνω των 45 ετών με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η αντιμετώπιση της ανεργίας βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπου ως πρωταρχικός στόχος για το 2020 έχει τεθεί η 
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών στο 75% 
και 70% σε επίπεδο ΕΕ και Ελλάδας αντίστοιχα.

Η καταπολέμηση της ανεργίας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αποτελούν τις 
περισσότερο και πλέον επείγουσες προτεραιότητες της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας  για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και την άμβλυνση 
των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
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Οι βασικές ανάγκες στην απασχόληση είναι:

• Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων που επιτείνει τις τάσεις φυγής του ενεργού 
πληθυσμού

• Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας με ενεργό ένταξη των μακροχρόνια 
ανέργων και η χορήγηση κινήτρων για την εξασφάλιση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος

• Ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για την απορρόφηση 
του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

 

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ανάσχεση της μείωσης της απασχόλησης μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

• Ανάπτυξη δράσεων που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση 
και την αυτοαπασχόληση, σε τομείς οι οποίοι συνιστούν στρατηγικούς άξονες 
ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ειδικά κίνητρα  και σε 
συνέργεια με τις δράσεις προς την έξυπνη εξειδίκευση

• Στήριξη των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (πρωτοβουλίες τοπικής 
ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές).

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και δια Βίου Μάθηση» και τα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» και «Αγροτική Ανάπτυξη».

Ειδικότερα, όσον αφορά τους νέους 15-29 ετών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, θα υπάρξει συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις 
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», στο 
πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8ii του οικείου προγράμματος.

 

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης

Το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών στην ΠΔΜ βελτιώθηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ωστόσο, το χαμηλό σημείο εκκίνησης σε συνδυασμό με τις μεταβολές 
οικονομικό επίπεδο, οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης προς τη 
συνολική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.

Παρά την αλματώδη αύξηση της ανεργίας, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων 
μειώνεται δραστικά, λόγω του υψηλού ποσοστού μακροχρόνιων ανέργων. Με τον τρόπο 
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αυτό πολύ περισσότεροι άνεργοι έχουν περιέλθει σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με το 
εισόδημα διαβίωσης και οδηγούνται σε φτώχεια.

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (2010) σε νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον παιδί κάτω των 
18, προκύπτει ότι στην ΠΔΜ, ως επί το πλείστον υπάρχουν νοικοκυριά με δυο 
εργαζόμενους γονείς (13.655), σε ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό (47,9%). Ακολουθούν με 
μικρή διαφορά, τα νοικοκυριά με έναν εργαζόμενο (14.858), με ποσοστό 42,6%. 
Συγκεκριμένα, καταγράφονται 1.203 (4,2%) μονογονεϊκά νοικοκυριά με έναν 
εργαζόμενο και 10.963 (38,4%) με δυο γονείς εκ των οποίων ο ένας εργαζόμενος. Στο 
σύνολο της Περιφέρειας υπάρχουν 2.702 (9,5%) νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται 
κανένας γονιός. Συγκεκριμένα καταγράφονται 433 (1,5%) μονογονεϊκά νοικοκυριά, 
όπου ο γονέας δεν εργάζεται και 2.269 (8,0%) νοικοκυριά με δύο άνεργους γονείς. 
Συγκρίνοντας, τους δείκτες σε επίπεδο χώρας η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
παρουσιάζει δυσμενέστερους δείκτες στις κατηγορίες μονογονεϊκών νοικοκυριών με 
έναν εργαζόμενο (4,2%) και των νοικοκυριών με δυο άνεργους γονείς (8,0%) σε 
σύγκριση τους δείκτες της χώρας οι οποίοι εμφανίζουν ποσοστά 5,9% και 4,2% 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σχετικά με την αναλογία ιατρών ως 
προς τον πληθυσμό για την περίοδο 2008 – 2010, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
παρουσιάζει διαχρονικά τους χαμηλότερους δείκτες σε επίπεδο χώρας καταλαμβάνοντας 
την τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών με εξαίρεση το έτος 2010 κατά το οποίο 
κατατάχθηκε στην 3η χειρότερη θέση με αναλογία 28,7 ιατρών ανά 100.000 κατοίκους. 
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία παρά την μικρή βελτίωση που εμφάνισε την 
τελευταία διετία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης ιατρών καθώς, εμφανίζει από 
τους χαμηλότερους δείκτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Eurostat, ο αριθμός κλινών νοσοκομείων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
παρουσιάζει αύξουσα τάση την τελευταία τριετία (2007-2009), με την Περιφέρεια να 
κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας με 438,7 κλίνες ανά 
100.000 κατοίκους. Συγκριτικά με τον μέσο όρο της χώρας (484.8) η ΠΔΜ έχει 46,1 
λιγότερες κλίνες ενώ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 (550,7) 112 λιγότερες 
κλίνες.

Οι βασικές ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας είναι:

• Βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

• Δημιουργία συνθηκών απασχολησιμότητας για τις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού και των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια

• Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

• Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο 
πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

• Εντοπισμός και η καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών 
διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

• Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων  ατόμων στα αγαθά 
της υγείας και της πρόνοιας
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• Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων στην ενίσχυση της απασχόλησης με την 
ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο 
επίκεντρο των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η εμβληματική 
πρωτοβουλία της ΕΕ «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» 
αποτελεί έναν από τους δυο πυλώνες για την επίτευξη της Ανάπτυξης χωρίς 
Αποκλεισμούς όπου ως πρωταρχικός στόχος για το έτος 2020 έχει τεθεί η μείωση των 
ατόμων που απειλούνται με φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια και κατά 450.000 σε επίπεδο 
ΕΕ και Ελλάδας αντίστοιχα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η ΠΔΜ, στη νέα προγραμματική περίοδο, δίνει έμφαση στην 
βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών της υγείας, κοινωνικής  φροντίδας και 
προστασίας και στην προώθηση της ενεργού ένταξης για τις ειδικές και ευάλωτες ομάδες 
του πληθυσμού.

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ, που προγραμματίζεται να εξυπηρετηθούν από το 
ΕΤΠΑ, είναι:

• Αναβάθμιση, επέκταση και συμπλήρωση των υποδομών και του εξοπλισμού 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας

• Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι 
παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και της απασχόλησης

• Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.

 

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ, που προγραμματίζεται να εξυπηρετηθούν από το 
ΕΚΤ, είναι:

• Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που 
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

• Εντοπισμός και η καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών 
διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

• Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων  ατόμων στα αγαθά 
της υγείας και της πρόνοιας

• Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

• Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων στην ενίσχυση της απασχόλησης με την 
ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών.

 

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.
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Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Η ΠΔΜ εμφανίζει μικρότερες επιδόσεις σε όλους σχεδόν τους δείκτες που αφορούν στην 
εκπαίδευση και στη δια βίου μάθηση σε σχέση με τους αντίστοιχους εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς (ΕΕ-27) μέσους όρους. Η ανάπτυξη νέων και η περαιτέρω αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη.

Οι βασικές ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης είναι:

• Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης με προτεραιότητα το έργο δημιουργίας της Πανεπιστημιούπολης 
Δυτικής Μακεδονίας

• Αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου & η βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών 
με δράσεις δια βίου μάθησης

• Διασύνδεση της γνώσης με την τοπική κοινωνία και οικονομία (αυτοδιοίκηση, 
Ανώτατη Εκπαίδευση, Επιχειρήσεις, φορείς ανάπτυξης).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε το 2003 με την προοπτική να 
προκύψει ένα ίδρυμα που θα αποτελούσε μοχλό για την ανάπτυξη της περιοχής (σε μια 
περιφέρεια που αποκλειστικά συνορεύει με χώρες εκτός ΕΕ) και λειτουργεί σήμερα με 
δύο τμήματα στην Κοζάνη με πρόβλεψη λειτουργίας από το 2015-2016 και ενός 3ου 
τμήματος, ενώ λειτουργούν και τμήματα του στη Φλώρινα. Τα τμήματα λειτουργούν με 
τη θετική αξιολόγηση από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς διαθέτουν σημαντικό 
εργαστηριακό εξοπλισμό αλλά όχι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Χαρακτηρίζεται 
ως  ένα από τα κρισιμότερα έργα για την αναπτυξιακή προοπτική όλης της περιοχής.

Από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι η δημιουργία 
σύγχρονων υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του και τις απαραίτητες 
συνεργασίες, τόσο σε ερευνητικό – ακαδημαικό επίπεδο, όσο και κυρίως στην 
υποστήριξη των ΜΜΕ της ΠΔΜ στην ανάπτυξη δράσεων ΕΤΑΚ σύμφωνα με το σχέδιο 
RIS3.

Αποτελεί ίδρυμα μεσαίου μεγέθους όπου σήμερα υπηρετούν 92 καθηγητές, 47 
διοικητικοί υπάλληλοι και φοιτούν περίπου 3.500 φοιτητές.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Ο τομέας της εκπαίδευσης κατέχει κεντρική θέση στην στρατηγική της Ένωσης, ενώ η 
εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 
αποτελεί έναν από τους δυο πυλώνες για την επίτευξη της Ανάπτυξης χωρίς 
Αποκλεισμούς και αποσκοπεί στην αύξηση της κινητικότητας και την καλύτερη 
αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Ως πρωταρχικοί 
στόχοι, για το έτος 2020, έχουν τεθεί: α) η μείωση του ποσοστού των ατόμων που 
εγκαταλείπουν το σχολείο (σε λιγότερο από 10% για την ΕΕ και σε 9,7% για την 
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Ελλάδα), και β) η αύξηση του ποσοστού των τελειόφοιτων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (σε 40% και 32% για ΕΕ και Ελλάδα αντίστοιχα).

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι:

• Ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας

• Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης

• Πρόληψη και μείωση της σχολικής διαρροής μέσω της ενίσχυσης της λειτουργίας 
των ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων Δεύτερης Ευκαιρίας και τη 
δημιουργία Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας

• Προώθηση της δια βίου μάθησης και η διεύρυνση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση στις ευάλωτες ομάδες.

Οι δράσεις ενίσχυσης των υποδομών κατάρτισης, πρόληψης και μείωσης της σχολικής 
διαρροής και της προώθησης της δια βίου μάθησης προβλέπεται να καλυφθούν από το 
τομεακό ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των 
πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και δια Βίου Μάθηση» και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».

 

Θεματικός Στόχος 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των 
ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παραμένει ζητούμενο στη νέα προγραμματική 
περίοδο η απόκτηση μιας δημόσιας διοίκησης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, που θα 
προωθεί και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας μέσω της βελτίωσης της 
αποδοτικότητας της και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.

Συνεισφορά στους Στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Η σημασία μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης έχει επισημανθεί τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ (απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) όσο και  σε εθνικό επίπεδο εντός του 
ΕΠΜ.

Οι βασικές ανάγκες και προτεραιότητες της ΠΔΜ στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης 
είναι:

• Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

• Απλοποίηση των διαδικασιών και η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

• Επαρκής αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων διαφόρων τομέων 
(επιχειρηματικότητα, ενέργεια, περιβάλλον κ.λπ.) σε περιφερειακό επίπεδο
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• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ και η αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
διασυνδεδεμένων μεταξύ τους. Η αναβάθμιση και ολοκληρωμένη στελέχωση των 
υπηρεσιών

• Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων υλοποίησης για την 
αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις υλοποίησης των 
προγραμμάτων.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει αποκλειστικά μέσω των πόρων που θα 
διατεθούν από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
προβλέπεται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
στα αστικά – ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό 
αναπτυξιακό τους ρόλο και ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην ύπαιθρο 
(παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή. Οι ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύουν το βιώσιμο 
χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών.

Με βάση τους διαθέσιμους πόρους, η ΠΔΜ θα προσπαθήσει μέσω και της 
ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης να αμβλύνει ενδοπεριφερειακές ή/και τοπικές 
αναπτυξιακές ανισότητες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συμπλεγμάτων παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Θα επιδιωχθεί η χρήση περισσότερων Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) ανά 
χωρική ενότητα εφαρμογής, με χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του 
περιεχομένου της περιοχής παρέμβασης από τους Θεματικούς Στόχους (6, 9, 8) και 
συνοδευτικά από τους υπόλοιπους Θεματικούς Στόχους. Εξετάζεται να υλοποιηθούν οι 
παρακάτω ολοκληρωμένες επενδύσεις:

1. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις 
αστικές περιοχές με χρηματοδότηση από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τα 
αντίστοιχα τομεακά προγράμματα.

2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις 
αγροτικές περιοχές (πρωτοβουλία τύπου LEADER) με χρηματοδότηση κύρια από την 
πρωτοβουλία LEADER του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» και συνοδευτικά από το ΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής 
Μακεδονίας με  χρηματοδότηση από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, τα αντίστοιχα 
τομεακά προγράμματα και το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη».
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Δυνητικές Διακρατικές Συνεργασίες

Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας είναι αναγκαία 
η διασφάλιση της συνέργειας εκτός από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και με 
τα προγράμματα Εδαφικής συνεργασίας, για τον αναγκαίο εξωστρεφή προσανατολισμό 
προς τον Ευρωπαϊκό χώρο, για δικτύωση και ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας με στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξή της Περιφέρειας.

Διαπεριφερειακές ζώνες συνεργασίας εντοπίζονται στους τομείς των δικτύων 
μεταφορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, διαχείρισης κοινών 
φυσικών πόρων καθώς και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
(επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη αγροτικού χώρου, τουρισμός, πολιτισμός, υγεία, 
εκπαίδευση).

Κύριο μοχλό σύνδεσης του νέου ΠΕΠ με πόρους από το Στόχο Επενδύσεων για 
Ανάπτυξη και Απασχόληση μπορεί να αποτελέσει το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα 
INTERREG ΕUROPE. Η Περιφέρεια και λοιποί φορείς της Δυτικής Μακεδονίας θα 
διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις σε διάφορους τομείς παρέμβασης από τα διακρατικά – 
διασυνοριακά προγράμματα: MED (διακρατικό)- MED ΕΝI CBC (διασυνοριακό) - 
INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακό) – Balkan-Mediterranean (Βουλγαρία, Κύπρος, 
Αλβανία, πΓΔΜ).

1.1.2 A justification for the choice of thematic objectives and corresponding investment 
priorities having regard to the partnership agreement, based on an identification of 
regional and, where appropriate, national needs including the need to address the 
challenges identified in relevant country-specific recommendations adopted in 
accordance with Article 121(2) TFEU and the relevant Council recommendations 
adopted in accordance with Article 148(4) TFEU,  taking into account the ex-ante 
evaluation.

Table 1: Justification for the selection of thematic objectives and investment priorities 

Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

01 - Strengthening 
research, technological 
development and 
innovation

1a - Enhancing research 
and innovation (R&I) 
infrastructure and 
capacities to develop 
R&I excellence, and 
promoting centres of 
competence, in particular 
those of European 
interest

Ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές και 
εξοπλισμό έρευνας για να βελτιωθεί η 
ικανότητα για εφαρμοσμένη έρευνα και 
αριστεία σε τομείς περιφερειακού 
ενδιαφέροντος.

Ανάγκη για υποστήριξη και προώθηση της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart 
Specialization) σε επίπεδο ΠΔΜ μέσω 
υποδομών σχετικών με τους τομείς 
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

προτεραιότητας.

01 - Strengthening 
research, technological 
development and 
innovation

1b - Promoting business 
investment in R&I, 
developing links and 
synergies between 
enterprises, research and 
development centres and 
the higher education 
sector, in particular 
promoting investment in 
product and service 
development, technology 
transfer, social 
innovation, eco-
innovation, public 
service applications, 
demand stimulation, 
networking, clusters and 
open innovation through 
smart specialisation, and 
supporting technological 
and applied research, 
pilot lines, early product 
validation actions, 
advanced manufacturing 
capabilities and first 
production, in particular 
in key enabling 
technologies and 
diffusion of general 
purpose technologies

Ανάγκη για επίτευξη των στόχων της 
Ευρώπης 2020 σε ΕΤΑΚ με αύξηση του 
επιπέδου επενδύσεων για Έρευνα ως προς 
το ΑΕΠ για το 2020:

- στο 3% για ΕΕ

- στο 1,2% σε εθνικό επίπεδο (0,67% το 
έτος 2011)

- στο 0,2% για ΠΔΜ

Ανάγκη για δομές μεταφοράς τεχνογνωσίας 
προς τις επιχειρήσεις και διασύνδεσης της 
ΕΤΑΚ με την παραγωγή.

Χαμηλής έντασης δεσμοι ανταλλαγής 
γνώσης.

Απουσία ενδιάμεσων δομών υποστήριξης 
της καινοτομίας.

02 - Enhancing access 
to, and use and quality 
of, information and 
communication 
technologies

2c - Strengthening ICT 
applications for e-
government, e-learning, 
e-inclusion, e-culture and 
e-health

Χαμηλή ποιότητα ψηφιακών υπηρεσιών & 
χαμηλός βαθμός αξιοποίησης ΤΠΕ για μη 
οικονομικο- διαχειριστικές εφαρμογές και 
χαμηλή πληροφοριακή ωριμότητα στη 
δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.

Ύπαρξη σημαντικού εύρους 
ψηφιοποιήσιμων δημόσιων δεδομένων προς 
αξιοποίηση από ΜΜΕ και πολίτες.

Η εξυπηρέτηση και γενικά η επικοινωνία 
του πολίτη και των ΜΜΕ απ’ ευθείας με τις 
υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως 
και της αξιοποίησης των κοινωνικών 
υπηρεσιών, είναι χαμηλή.
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

03 - Enhancing the 
competitiveness of 
small and medium-
sized enterprises, the 
agricultural sector (for 
the EAFRD) and the 
fisheries and 
aquaculture sector (for 
the EMFF)

3a - Promoting 
entrepreneurship, in 
particular by facilitating 
the economic 
exploitation of new ideas 
and fostering the creation 
of new firms, including 
through business 
incubators

Ανάγκη για ενίσχυση της  ρευστότητας και 
της πρόσβασης νέων ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, αντιμετώπιση της 
συρρίκνωσης του επιχειρηματικού ιστού 
της Περιφέρειας και βελτίωση / αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της με 
εστίαση στους τομείς προτεραιότητας της 
έξυπνης εξειδίκευσης.

Στόχος της πολιτικής πρωτοβουλίας «Small 
Business Act» της ΕΕ για προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και δημιουργία ενός 
φιλικότερου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ.  

Ανάγκη για δημιουργία Περιφερειακής 
Δομής Ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και 
Περιφερειακής Δομής Πιστοποίησης 
προϊόντων.

03 - Enhancing the 
competitiveness of 
small and medium-
sized enterprises, the 
agricultural sector (for 
the EAFRD) and the 
fisheries and 
aquaculture sector (for 
the EMFF)

3d - Supporting the 
capacity of SMEs to 
grow in regional, 
national and international 
markets, and to engage in 
innovation processes

Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την εισαγωγή καινοτομίας στις ΜΜΕ 
και την διασύνδεση μεταξύ έρευνας και 
παραγωγής.

Ανάγκη για προώθηση Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (Smart Specialization) σε 
επίπεδο ΠΔΜ  & αντιμετώπιση της 
χαμηλής ανταγωνιστικότητας και της 
εσωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

Ανάγκη των ΜΜΕ με στόχο την προώθηση 
διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων για την 
αύξηση των εξαγωγών.

Ύπαρξη μικρού σχετικά μεγέθους, 
οικογενειακού χαρακτήρα ΜΜΕ με 
οργανωτική δομή που δεν εξασφαλίζει 
δυναμισμό στην στρατηγική αντιμετώπιση 
των προκλήσεων. Απουσιάζουν επίσης οι 
απαραίτητες οικονομίες κλίμακας τόσο 
στην εισαγωγή τεχνολογικής όσο και 
οργανωσιακής καινοτομίας με απώτερο 
στόχο την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες 
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

αξίας.

Αντιμετώπιση της χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας και της εσωστρέφειας 
των ΜΜΕ της Περιφέρειας

04 - Supporting the 
shift towards a low-
carbon economy in all 
sectors

4b - Promoting energy 
efficiency and renewable 
energy use in enterprises

Ανάγκη για προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης στις ΜΜΕ

Εθνικός στόχος ( Νόμος 3851 / 2010) για το 
έτος 2020 για συμμετοχή της ενέργειας που 
παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και 
ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

04 - Supporting the 
shift towards a low-
carbon economy in all 
sectors

4c - Supporting energy 
efficiency, smart energy 
management and 
renewable energy use in 
public infrastructure, 
including in public 
buildings, and in the 
housing sector

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την ενεργειακή απόδοση - μείωση της 
κατανάλωσης της ενέργειας (κατά 368 
Mtoe και 2,85 Mtoe σε επίπεδο ‘Ένωσης 
και Ελλάδας αντίστοιχα) και συμβολή της 
Περιφέρειας σε αυτόν.

Ειδική σύσταση του Συμβουλίου για τη 
Χώρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στον τομέα της στέγασης.

Εθνικός στόχος ( Νόμος 3851 / 2010) για το 
έτος 2020 για συμμετοχή της ενέργειας που 
παράγεται από Α.Π.Ε. στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και 
ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

 

04 - Supporting the 
shift towards a low-
carbon economy in all 
sectors

4f - Promoting research 
and innovation in, and 
adoption of, low-carbon 
technologies

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
για το έτος 2020, για την μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% ή 
30%, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, για την 
ΕΕ, και κατά 4% σε σχέση με το έτος 2005 
για την Ελλάδα.

Ανάγκη για μείωση των υψηλών εκπομπών 
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

CO2 που προκύπτει από την δραστηριότητα 
των ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ εντός της ΠΔΜ και 
για ενθάρρυνση καινοτόμων τεχνολογιών 
για δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα 
και αξιοποίηση του για την παραγωγή 
ανανεώσιμων καυσίμων. 

05 - Promoting climate 
change adaptation, risk 
prevention and 
management

5b - Promoting 
investment to address 
specific risks, ensuring 
disaster resilience and 
developing disaster 
management systems

Ανάγκη για μέτρα πρόληψης για τις 
πλημμύρες και τις πυρκαγιές, για την 
προστασία των δασών και του εδάφους και 
την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών 
σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Εφαρμογή του Σχεδίου Επικινδυνότητας 
από πλημμυρικά φαινόμενα του ΥΠΕΚΑ, 
σύμφωνα με Οδ. 2007/60/ΕΚ.

06 - Preserving and 
protecting the 
environment and 
promoting resource 
efficiency

6a - Investing in the 
waste sector to meet the 
requirements of the 
Union's environmental 
acquis and to address 
needs, identified by the 
Member States, for 
investment that goes 
beyond those 
requirements

Ανάγκη για ολοκλήρωση των υποδομών 
συλλογής και επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα 
και που απαιτούνται από την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ.

Ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των 
αποβλήτων και για προώθηση της 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
τους.

Σύσταση προς τη Χώρα για σταδιακή 
απεξάρτηση από την μέθοδο της 
υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

Ανταπόκριση στις υποχρεώσεις, σε επίπεδο 
χώρας, που απορρέουν από την Οδηγία 
2006/12/EK περί της διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων 

06 - Preserving and 
protecting the 
environment and 
promoting resource 
efficiency

6b - Investing in the 
water sector to meet the 
requirements of the 
Union's environmental 
acquis and to address 
needs, identified by the 
Member States, for 

Ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση των 
υδάτων σε επίπεδο ΠΔΜ και για την 
προώθηση αποδοτικής και αειφόρου 
χρήσης του νερού.
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

investment that goes 
beyond those 
requirements

Ανταπόκριση στις υποχρεώσεις, σε επίπεδο 
χώρας, που απορρέουν από την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών 
οδηγιών. Απαίτηση για εφαρμογή των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών.

Ανάγκη για εξασφάλιση της επάρκειας 
πόσιμου νερού και της επαρκούς ποιότητας 
του σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές (Οδηγία 98/83/ΕΚ περί 
ποιότητας του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης)

06 - Preserving and 
protecting the 
environment and 
promoting resource 
efficiency

6c - Conserving, 
protecting, promoting 
and developing natural 
and cultural heritage

Ανάγκη για ενίσχυση του ασθενούς 
υφιστάμενου τουριστικού δυναμικού μέσω 
της ανάδειξης και προστασίας της 
πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς. 
Τομέας προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ.

06 - Preserving and 
protecting the 
environment and 
promoting resource 
efficiency

6d - Protecting and 
restoring biodiversity 
and soil and promoting 
ecosystem services, 
including through Natura 
2000, and green 
infrastructure

Ανάγκη για ολοκληρωμένη προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και για εφαρμογή 
των Σχεδίων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλα-
μβανομένων των τόπων NATURA 2000, με 
παράλληλη αξιοποίηση του τουριστικού 
δυναμικού τους με σκοπό την ενίσχυση της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας τους.

Ανταπόκριση στις υποχρεώσεις, σε επίπεδο 
χώρας, που απορρέουν από τις Οδηγίες 
92/43 και 2009/147 (πρώην 79/409), για 
τους οικοτόπους και τα πτηνά αντίστοιχα.

Ενσωμάτωση υλοποίησης σε περιφερειακό 
επίπεδο  της στρατηγικής της ΕΕ για την 
Βιοποικιλότητα 2020 και ειδικότερα του 
Στόχου 2 «Διατήρηση και αποκατάσταση 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους», 
με έμφαση στη Δράση 5 «Βελτίωση της 
γνώσης των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών τους στην ΕΕ». 
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

06 - Preserving and 
protecting the 
environment and 
promoting resource 
efficiency

6e - Taking action to 
improve the urban 
environment, to revitalise 
cities, regenerate and 
decontaminate 
brownfield sites 
(including conversion 
areas), reduce air 
pollution and promote 
noise-reduction measures

Απαίτηση για ολοκληρωμένες χωρικές 
επενδύσεις για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές της 
Περιφέρειας. 

07 - Promoting 
sustainable transport 
and removing 
bottlenecks in key 
network infrastructures

7a - Supporting a 
multimodal Single 
European Transport Area 
by investing in the TEN-
T

Ανάγκη για ολοκλήρωση των σημαντικών / 
κύριων μεταφορικών υποδομών (κάθετοι 
άξονες της Εγνατίας Οδού) που συνδέουν 
τη Δυτική Μακεδονία με τα εμπορικά 
Εθνικά και Διεθνή κέντρα.

07 - Promoting 
sustainable transport 
and removing 
bottlenecks in key 
network infrastructures

7b - Enhancing regional 
mobility by connecting 
secondary and tertiary 
nodes to TEN-T 
infrastructure, including 
multimodal nodes

Ανάγκη για βελτίωση των υποδομών 
μεταφοράς του ενδοπεριφερειακού οδικού 
δικτύου και της διασύνδεσης του με το 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ για την ενίσχυση της οδικής 
εξυπηρέτησης περιοχών με ιδιαίτερο 
οικονομικό ενδιαφέρον. 

08 - Promoting 
sustainable and quality 
employment and 
supporting labour 
mobility

8iii - Self employment, 
entrepreneurship and 
business creation 
including innovative 
micro, small and medium 
sized enterprises

Ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης της 
αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικής 
κουλτούρας σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
με συγκριτικά πλεονεκτήματα στη 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9a - Investing in health 
and social infrastructure 
which contributes to 
national, regional and 
local development, 
reducing inequalities in 
terms of health status, 
promoting social 
inclusion through 
improved access to 
social, cultural and 
recreational services and 
the transition from 
institutional to 
community-based 

Ανάγκη για αναβάθμιση, επέκταση, 
εκσυγχρονισμό διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου 
συστήματος υγείας αλλά και των 
κοινωνικών υποδομών, λόγω των πιέσεων 
που αντιμετωπίζει το σύστημα από την 
οικονομική κρίση και τη γήρανση του 
πληθυσμού.
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

services

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9c - Providing support 
for social enterprises

Ενίσχυση τοπικών παρεμβάσεων για την 
προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας και για την 
απασχόληση ατόμων που προέρχονται από 
τις τοπικές ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9d - Undertaking 
investment in the context 
of community-led local 
development strategies

Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για 
την ανάληψη τοπικών αναπτυξιακών 
δράσεων. Ολοκληρωμένες χωρικές 
επενδύσεις σε αστικές και αγροτικές 
περιοχές της Περιφέρειας  με στόχο την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 
ααααααπααααααααα, μερικής και πλήρους 
απασχόλησης.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9i - Active inclusion, 
including with a view to 
promoting equal 
opportunities and active 
participation, and 
improving employability

Ανάγκη για υιοθέτηση ολοκληρωμένων 
διαδικασιών που συνδυάζουν διαφορετικά 
είδη μέτρων (κατάρτιση, επαγγελματικός 
προσανατολισμός, μέτρα προώθησης στην 
απασχόληση) με στόχο τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην απασχόληση κατηγοριών 
του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα πρόσβασης.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9iii - Combating all 
forms of discrimination 
and promoting equal 
opportunities

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Δημιουργία δικτύων κοινωνικής 
προστασίας και μέριμνας  της οικογένειας 
με στόχο την πρόσβαση στην απασχόληση 
ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9iv - Enhancing access to 
affordable, sustainable 
and high quality services, 
including health care and 
social services of general 
interest

Ανάγκη για ολοκλήρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής προστασίας 
και κοινωνικής φροντίδας σε όλο το φάσμα 
της οικογένειας για άτομα που βρίσκονται 
σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού και 
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Selected thematic 
objective

Selected investment 
priority

Justification for selection

φτώχειας.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9v - Promoting social 
entrepreneurship and 
vocational integration in 
social enterprises and the 
social and solidarity 
economy in order to 
facilitate access to 
employment

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
για την καταπολέμηση της φτώχειας για το 
έτος 2020 (μείωση του αριθμού  των 
ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 
κατά 20 εκατομμύρια σε επίπεδο ΕΕ και 
κατά 450.000 σε εθνικό επίπεδο).

Ανάγκη για την προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

09 - Promoting social 
inclusion, combating 
poverty and any 
discrimination

9vi - Community-led 
local development 
strategies

Ενίσχυση και κινητοποίηση των τοπικών 
παραγόντων με τη συμμετοχή των τοπικών 
κοινοτήτων σε προγράμματα 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές της 
Περιφέρειας. 

10 - Investing in 
education, training and 
vocational training for 
skills  and lifelong 
learning

10a - Investing in 
education, training and 
vocational training for 
skills and lifelong 
learning by developing 
education and training 
infrastructure

Ανάγκη απόκτησης βελτιωμένων 
υλικοτεχνικών υποδομών σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Ανάγκη δημιουργίας της Πανεπιστημιού-
πολης στη ΖΕΠ Κοζάνης συνδεδεμένη 
πλήρως με την αναπτυξιακή προοπτική της 
ΠΔΜ.

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  
για το έτος 2020, (μείωση του ποσοστού 
των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο 
σε λιγότερο από 10% για την ΕΕ και σε 
9,7% για την Ελλάδα).

Ανάγκη για ενίσχυση της συμμετοχής και 
της ισότιμης πρόσβασης στην προσχολική, 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση για την καταπολέμηση της 
σχολικής διαρροής και της πρόωρης 
εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης.
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1.2 Justification for the financial allocation
Justification for the financial allocation (Union support) to each thematic objective and, 
where appropriate, investment priority, in accordance with the thematic concentration 
requirements, taking into account the ex-ante evaluation. 

Αιτιολόγηση της χρηματοδότησης (δηλαδή της υποστήριξης της Ένωσης) για κάθε 
θεματικό στόχο και, κατά περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση.

Η κατανομή των διατιθέμενων πόρων από την ΕΕ ανά ΘΣ του ΠΕΠ της ΠΔΜ 
αποφασίστηκε σε κεντρικό επίπεδο, στη βάση του συνολικού εθνικού σχεδιασμού και 
της αρχιτεκτονικής της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η ΠΔΜ αναλαμβάνει 
την υλοποίηση συγκεκριμένων ΘΣ και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Ο ΘΣ 11 θα 
υλοποιηθεί αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο, ενώ για την υλοποίηση των υπόλοιπων 
ΘΣ θα υπάρξουν συντρέχουσες δράσεις. Κατά συνέπεια, το ΠΕΠ της ΠΔΜ δίνει έμφαση 
σε επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν σε εθνικό 
επίπεδο ή θα υλοποιηθούν συμπληρωματικά. Αυτό σημαίνει, ότι κατά το σχεδιασμό του 
παρόντος  ΠΕΠ, η αρχή σχεδιασμού ανέλαβε να κατανείμει τους πόρους μόνον σε 
επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας, με βάση τη συνολική αρχιτεκτονική των  ΕΠ και 
τις ανάγκες της ΠΔΜ. Η κατανομή των πόρων παρατίθεται κατωτέρω, με βάση τη 
χρηματοδοτική προτεραιότητα εκάστου ΘΣ.

Έτσι, στην περίπτωση της ΠΔΜ το υψηλότερο ποσοστό (18,48 %) αντιστοιχεί στο ΘΣ 6 
(ΑΠ6) προκειμένου, με βάση την καταγραφή των αναγκών της ΠΔΜ, η παρέμβαση του 
ΠΕΠ να εστιάσει στις επενδυτικές προτεραιότητες 6α, 6β, 6γ, 6δ και 6ε του ΕΤΠΑ, που 
αφορούν στην διαχείριση αποβλήτων, στην διαχείριση των υδάτων, στην προστασία και 
ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία της 
βιοποικιλότητας   και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η κατανομή μεταξύ 
των επενδυτικών προτεραιοτήτων ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας μεταξύ 
αναγκών και διαθέσιμων πόρων και εναρμονίζεται με τους στόχους της στρατηγικής της 
ΠΔΜ.

Στο ΘΣ 10 (ΑΠ 11) διατίθεται το 18,06 % της συνολικής χρηματοδότησης. Οι πόροι της 
επενδυτικής προτεραιότητας 10 είναι απολύτως αναγκαίοι για τη βελτίωση των 
υποδομών εκπαίδευσης και ιδίως αυτών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που 
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της ΠΔΜ. Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ για το ΘΣ αυτό 
εστιάζονται στην επενδυτική προτεραιότητα 10α του ΕΤΠΑ.

Στο ΘΣ 7 (ΑΠ 7) διατίθεται το 16,34 % της συνολικής χρηματοδότησης. Η συγκριτικά 
υψηλή συγκέντρωση πόρων στο ΘΣ 7 είναι απολύτως αιτιολογημένη, επειδή θα 
επιτρέψει την ολοκλήρωση των ελλειπουσών υποδομών ΔΕΔ-Μ και σχετικών 
συνδέσεων. Μέσω των σχετικών επενδύσεων, θα καταστεί εφικτή η πλήρης αξιοποίηση 
των έργων μεταφορικής υποδομής των παρελθουσών προγραμματικών περιόδων. Το 
ΠΕΠ εστιάζει στις επενδυτικές προτεραιότητες 7α και 7β του ΕΤΠΑ.

Στο ΘΣ 3 (ΑΠ 3) διατίθεται το 9,40 % της συνολικής χρηματοδότησης. Στη βάση των 
αναγκών της ΠΔΜ και της στόχευσης για ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των 
ΜΜΕ, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους, με παράλληλη 
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ενίσχυση της συνεργατικής δράσης αυτών, επελέγησαν οι επενδυτικές προτεραιότητες 
3α και 3δ, με μεγαλύτερη έμφαση στην επενδυτική προτεραιότητα 3α. Το συνολικό ύψος 
των πόρων κρίνεται περιορισμένο σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες και τη 
στόχευση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Για το λόγο αυτό 
απαραίτητη είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ της ΠΔΜ από πόρους του σχετικού τομεακού 
προγράμματος.

Στο ΘΣ 4 (ΑΠ 4) διατίθεται το 8,26 % της συνολικής χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι οι 
μεγάλες ενεργειακές υποδομές και παρεμβάσεις θα προωθηθούν μέσω των τομεακών 
προγραμμάτων, σε περιφερειακό επίπεδο προκρίνεται με σειρά προτεραιότητας η 
χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων  4γ , 4στ και 4β, που αφορούν στην 
κάλυψη των αναγκών της ΠΔΜ για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης  και της χρήσης 
ΑΠΕ  κυρίως από τις υποδομές του δημόσιου τομέα και δευτερευόντως από τις 
επιχειρήσεις, καθώς και στην εφαρμογή τεχνολογίας δέσμευσης του  διοξειδίου του 
άνθρακα.

Στο ΘΣ 5 (ΑΠ 5) διατίθεται το 7,36 % της συνολικής χρηματοδότησης για την πρόληψη 
και διαχείριση κινδύνων εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Λόγω της ύπαρξης 
σημαντικών κινδύνων πλημμυρών οι πόροι συγκεντρώνονται στην επενδυτική 
προτεραιότητα 5β του ΕΤΠΑ.

Στο ΘΣ 9 –ΕΤΠΑ (ΑΠ9) διατίθεται το 7,03 %, της συνολικής χρηματοδότησης. Ως 
συνέπεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης προέκυψε η ανάγκη της ΠΔΜ να 
αντιμετωπίσει τα πιεστικά κοινωνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν τα τελευταία έτη. 
Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων θα διατεθεί στην επενδυτική προτεραιότητα του ΕΤΠΑ 
9α, για την ενίσχυση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, και 
δευτερευόντως στις επενδυτικές προτεραιότητες 9γ  και 9δ, για την ενίσχυση της 
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και την ενίσχυση της 
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.

Στο ΘΣ 9-ΕΚΤ  (ΑΠ10) διατίθεται το 6,44 %, της συνολικής χρηματοδότησης. Λόγω της 
ανάγκης για καταπολέμηση της φτώχεια, κοινωνική ένταξη μειονεκτούντων ατόμων, 
καθώς και για ενίσχυση της απασχόλησης με ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών, οι πόροι 
συγκεντρώνονται στις επενδυτικές προτεραιότητες 9i , 9iii , 9iv ,9v , 9vi  του ΕΚΤ.

Στο ΘΣ 1 (ΑΠ 1), διατίθεται το 3,13 % της συνολικής χρηματοδότησης. Οι πόροι αυτοί 
σαφώς καλύπτουν ένα μέρος των αναγκών για την προώθηση της ΕΤΑΚ στην ΠΔΜ και 
για την υλοποίηση των στόχων της RIS3. Λόγω της έντονης ανάγκης των ΜΜΕ της 
ΠΔΜ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, για την αξιοποίηση της νέας γνώσης και των 
καινοτόμων ιδεών στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σημαντική 
θα πρέπει να είναι η συμμετοχή των πόρων του σχετικού τομεακού προγράμματος.

Στο ΘΣ 2 (AΠ 2) διατίθεται το 3,13 % της συνολικής χρηματοδότησης. Με βάση τον 
εθνικό σχεδιασμό, οι υποδομές ΤΠΕ θα αναπτυχθούν και θα χρηματοδοτηθούν σε εθνικό 
επίπεδο. Σε επίπεδο ΕΠ της ΠΔΜ θα προωθηθεί η επενδυτική προτεραιότητα 2γ του 
ΕΤΠΑ, για την ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ που απευθύνονται σε πολίτες και 
επιχειρήσεις.
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Στο ΘΣ 8 (ΑΠ 8) διατίθεται το 0,53 % της συνολικής χρηματοδότησης. Οι διατιθέμενοι 
πόροι θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής 
προτεραιότητας 8iii του ΕΚΤ, δηλαδή για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Σαφώς, 
πρόκειται για μικρού βεληνεκούς παρεμβάσεις για την αύξηση της απασχόλησης και τη 
μείωση της ανεργίας. Συνεπώς, λόγω της δραματικής κατάστασης της περιφερειακής 
αγοράς εργασίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας θα πρέπει να αντληθούν σημαντικοί πόροι από το σχετικό τομεακό πρόγραμμα.
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Table 2: Overview of the investment strategy of the operational programme

Priority 
axis

Fund Union support  (€) Proportion 
of total 
Union 

support for 
the 

operational 
programme

Thematic objective / Investment priority / Specific objective Common and programme-specific 
result indicators for which a target has 

been set 

1 ERDF 8.288.249,00 3.13% 01 - Strengthening research, technological development and innovation

1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and 
promoting centres of competence, in particular those of European interest

0111 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 
περιφερειακού ενδιαφέροντος

1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research 
and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and 
service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, 
demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting 
technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing 
capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose 
technologies

0121 - Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας

[T2001, T2002]

2 ERDF 8.288.249,00 3.13% 02 - Enhancing access to, and use and quality of, information and communication technologies

2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

0211 - Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις

[T2003]

3 ERDF 24.864.749,00 9.40% 03 - Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, the agricultural sector (for the 
EAFRD) and the fisheries and aquaculture sector (for the EMFF)

3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and 
fostering the creation of new firms, including through business incubators

0311 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς 
προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

0312 - Ενίσχυση δομών και υποδομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων

[T2004, T2005, T2006, T2007, T2008]
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Priority 
axis

Fund Union support  (€) Proportion 
of total 
Union 

support for 
the 

operational 
programme

Thematic objective / Investment priority / Specific objective Common and programme-specific 
result indicators for which a target has 

been set 

3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage 
in innovation processes

0321 - Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων

4 ERDF 21.846.326,00 8.26% 04 - Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors

4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

0411 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις

4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public 
infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

0421 - Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και ενίσχυση της αξιοποίησης σύγχρονων 
τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ

0422 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα

4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

0431 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

[T2011, T2012, T2013, T2009, T2010, 
T2014]

5 ERDF 19.483.689,00 7.36% 05 - Promoting climate change adaptation, risk prevention and management

5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster 
management systems

0511 - Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων

[T2015]

6 ERDF 48.888.871,00 18.48% 06 - Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to 
address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

0611 - Ενίσχυση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της 
Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to 
address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond those requirements

[T2016, T2017, T2021, T2022, T2018, 
T2019, T2020]
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Priority 
axis

Fund Union support  (€) Proportion 
of total 
Union 

support for 
the 

operational 
programme

Thematic objective / Investment priority / Specific objective Common and programme-specific 
result indicators for which a target has 

been set 

0621 - Ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών 
απορροής της περιφέρειας

6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

0631 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση 
με την τουριστική ανάπτυξη

6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through 
Natura 2000, and green infrastructure

0641 - Ενίσχυση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ικανότητας των φορέων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών

6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate 
brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote noise-reduction measures

0651 - Ενίσχυση της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σχεδίων των 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

7 ERDF 43.226.353,00 16.34% 07 - Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures

7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

0711 - Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη Δυτική Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ

7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, 
including multimodal nodes

0721 - Ενίσχυση της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

[T2023, T2024, T2025]

8 ESF 1.402.693,00 0.53% 08 - Promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility

8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and 
medium sized enterprises

0811 - Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας του 
σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων

[CR04]
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Priority 
axis

Fund Union support  (€) Proportion 
of total 
Union 

support for 
the 

operational 
programme

Thematic objective / Investment priority / Specific objective Common and programme-specific 
result indicators for which a target has 

been set 

9 ERDF 18.592.092,00 7.03% 09 - Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination

9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local 
development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved 
access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based 
services

0911 - Ενίσχυση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

9c - Providing support for social enterprises

0921 - Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

0931 - Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο πλαίσιο των 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

[T2027, T2028, T2026]

10 ESF 17.047.067,00 6.44% 09 - Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination

9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and 
improving employability

1011 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας

9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

1021 - Εντοπισμός και καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων 
λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social 
services of general interest

1031 - Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων  ατόμων στα αγαθά της υγείας και 
της πρόνοιας

9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and 
solidarity economy in order to facilitate access to employment

1041 - Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

[CR04, CR06, CR05, T2029, CR01]
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Priority 
axis

Fund Union support  (€) Proportion 
of total 
Union 

support for 
the 

operational 
programme

Thematic objective / Investment priority / Specific objective Common and programme-specific 
result indicators for which a target has 

been set 

9vi - Community-led local development strategies

1051 - Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων στην ενίσχυση της απασχόλησης με την ανάπτυξη 
τοπικών συνεργασιών

11 ERDF 47.792.092,00 18.06% 10 - Investing in education, training and vocational training for skills  and lifelong learning

10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing 
education and training infrastructure

1111 - Ενίσχυση υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

[T2030, T2031, T2032]

12 ERDF 4.523.825,00 1.71%
1210 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

[]

13 ESF 345.933,00 0.13%
1310 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

[]
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2. PRIORITY AXES

2.A DESCRIPTION OF THE PRIORITY AXES OTHER THAN TECHNICAL ASSISTANCE

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 1

Title of the priority axis Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public
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2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 1a

Title of the investment priority Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0111

Title  of the specific objective Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των σύγχρονων και ανταγωνιστικών 
υποδομών παραγωγής γνώσης τουλάχιστον των: Παν.Δυ.Μα., ΤΕΙ/ΚΤΕ & ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, με κύριο στόχο την συνδρομή των 
υποδομών αυτών στην εφαρμογή δράσεων έξυπνης εξειδίκευσης των τομέων προτεραιότητας & περιφερειακού 
ενδιαφέροντος της ΠΔΜ.

Αφορούν επίσης στην υποστήριξη και προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ (αλλά και κατά περίπτωση 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης) μέσω της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, αλλά και αυτών που 
δημιουργούνται στη νέα περίοδο για την υποστήριξη ΜΜΕ των τομέων προτεραιότητας, καθώς και στην αύξηση της 
συμμετοχής των ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και δραστηριότητες 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Για πρώτη φορά στα ιστορικά της ερευνητικής δραστηριότητας στην ΠΔΜ,  προτείνεται να διερευνηθεί (μέσω συμφώνου 
συνεργασίας) η από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών από δίκτυα ερευνητικών κέντρων – 
πανεπιστημίου – ΤΕΙ της ΠΔΜ, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ΕΤΑΚ (με αξιοποίηση πόρων από τις δράσεις ΓΓΕΤ).

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η συγχρηματοδότηση των δράσεων αυτών και από το ΕΚΤ, με στόχο την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην αύξηση της απασχόλησης νέων επιστημόνων – ερευνητών.



EL 47  EL

Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0111 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2001 Φορείς που αυξάνουν τις 
ικανότητες ΕΤΑΚ στους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας

Αριθμός Transition 3,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

1.1.Α Αναβάθμιση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

1.1.1Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς περιφερειακού ενδιαφέροντος

Oι δράσεις αναβάθμισης των ερευνητικών υποδομών αφορούν στον πυρήνα της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ που αξιοποιεί και 
ενισχύει τις ερευνητικές υποδομές της ΠΔΜ με συγκριτικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία για την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, 
συνδέονται δε με τις περιφερειακές προσεγγίσεις της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, ειδικά σε ό,τι αφορά στην δημιουργία κρίσιμης μάζας 
σε συνεργατικές δομές έρευνας (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ,  ΜΜΕ που συμμετέχουν σε Ερευνητικές Υποδομές, Δίκτυα Αριστείας, 
Competence Centers κλπ.).

Προβλέπεται να ενισχυθούν αναβαθμιζόμενες οι ερευνητικές υποδομές του Παν.Δυ.Μα., του ΤΕΙ/ΚΤΕ και του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ για την επίτευξη των 
στόχων του σχεδίου έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ στους επιχειρηματικούς τομείς προτεραιότητας της.

Βασικοί ωφελούμενοι: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητική - Επιστημονική Κοινότητα / ΜΜΕ / Φοιτητές - Σπουδαστές

Ενδεικτικές Κατηγορίες Δικαιούχων: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικοί Φορείς Δημοσίου 
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Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

Συμφέροντος, Λοιποί φορείς δημοσίου χαρακτήρα

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
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Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European 
interest
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 1a - Enhancing research and innovation (R&I) infrastructure and capacities to develop R&I excellence, and promoting centres of competence, in particular those of European interest

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO25 Research, 
Innovation: 
Number of 
researchers 
working in 
improved 
research 
infrastructure 
facilities

Full time 
equivalents

ERDF Transition 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2101 Ερευνητικές 
Υποδομές που 
ενισχύονται / 
αναβαθμίζονται 

Ερευνητικές 
Υποδομές

ERDF Transition 3,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 1b

Title of the investment priority Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand 
stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product 
validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0121

Title  of the specific objective Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αναμενόμενη αύξηση των δαπανών σε δραστηριότητες ETAK ως προς το 
ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΔΜ και στην αναμενόμενη αύξηση των δαπανών καινοτομίας ως προς το ποσοστό του κύκλου 
εργασιών των ΜΜΕ. Μέσα από την ενίσχυση των καινοτομικών επιδιώξεων των ΜΜΕ επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού 
τους που παράγουν προϊόντα νέα στην αγορά και νέα προς την επιχείρηση, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Αφορούν επίσης στην επίτευξη συνεργασιών – δικτύωσης μεταξύ ακαδημαϊκών/ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και 
Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της σύστασης συστάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων,  πλατφορμών ή άλλων σύγχρονων δομών 
και μοντέλων στους τομείς και κλάδους προτεραιότητας της ΠΔΜ που εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε πλήρη 
συμφωνία με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα αναμένονται στην δημιουργία τεχνοβλαστών/ spin offs στο ευρύτερο αλλά και παράλληλο 
ακαδημαϊκό περιβάλλον (σήμερα είναι ανύπαρκτοι  στην ΠΔΜ) με ταυτόχρονη  εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τη δημιουργία τους.

Αφορούν επίσης στην προαγωγή κέντρων ικανότητας εξειδίκευσης για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σε τομείς 
περιφερειακού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία ενός πλέγματος δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας με 
εθνική και κατά περίπτωση διεθνή στόχευση.

Τέλος αναμένεται ενίσχυση των δεσμών (μέσω και της διάχυσης των αποτελεσμάτων) του ερευνητικού συστήματος της ΠΔΜ 
με την περιφερειακή οικονομία και την κοινωνία.

Κρίσιμο σημείο αποτελεί η συγχρηματοδότηση των δράσεων αυτών και από το ΕΚΤ, με στόχο την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στην αύξηση της απασχόλησης νέων επιστημόνων – ερευνητών.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0121 - Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2002 Αύξηση του ποσοστού του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων για 
επενδύσεις σε έρευνα και 
καινοτομία 

% κύκλου εργασιών Transition 3,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

1.2.Α Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, όπως: 

1.2.1 Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜΜΕ

1.2.2 Προώθηση συνεργατικών σχηματισμών / δικτύωσης  / συστάδων καινοτομίας-γνώσης

 

1.2.Β  Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, όπως:

1.2.3 Κουπόνια Καινοτομίας

1.2.4 Ενίσχυση καινοτομίας - Προαγωγή Κέντρων Ικανότητας Εξειδίκευσης (Competence Centers)

1.2.5 Νέοι Τεχνοβλαστοί - Spin off

1.2.6 Κουπόνια Καινοτομίας
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Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

1.2.7 Χρήση καινοτόμων μηχανισμών οικονομικής στήριξης της έρευνας (Living Labs)

 

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

1.2.1 Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας

Βασικοί ωφελούμενοι: Οι ΜΜΕ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα (καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΚ).

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Αναπτυξιακοί και 
Επιχειρηματικοί Οργανισμοί, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ομάδες εργαστηρίων δημόσιων ακαδημαϊκών - ερευνητικών φορέων, Νέες ή υπό σύσταση ΜΜΕ 
σχετικές με ΕΤΑΚ, Ερευνητικοί Φορείς.

Για πρώτη φορά στα ιστορικά της ερευνητικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται αύξηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών 
φορέων, ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων (και με  τη συνδρομή & αξιοποίηση της  Δομής  Ανάπτυξης  Επιχειρηματικότητας 
 όπως   προβλέπεται  στον Άξονα 3) 

Αναμένεται αύξηση της δικτύωσης, των συνεργατικών σχηματισμών, των συστάδων καινοτομίας / γνώσης  στο ακαδημαϊκό κυρίως επίπεδο της Δυτικής 
Μακεδονίας.

Για πρώτη φορά θα αξιοποιηθούν και τα Κουπόνια Καινοτομίας στην περιφέρεια, που αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία με ιδιαίτερα απλή διαδικασία 
εφαρμογής, της  συνεργασίας επιχειρήσεων με τον ερευνητικό χώρο, για υλοποίηση ερευνητικών δράσεων που ενισχύουν την καινοτομία εφαρμογής,  και 
είναι μικρής συνήθως κλίμακας και χρονικής περιόδου  ανάπτυξης. 

Τουλάχιστον μια συνεργατική δράση ανάπτυξης και υποστήριξης θερμοκοιτίδας είναι απολύτως απαραίτητη για την ουσιαστική στήριξη των νέων 
επιστημόνων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και παράλληλα με το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο στην περιοχή. Πρόταση που έγινε στην 
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Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

φάση της διαβούλευσης από όλους τους φορείς, αποτελεί μία από τις κορυφαίες αναμενόμενες δράσεις συνεργασίας των ιδρυμάτων κα φορέων για την 
στήριξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας

Επίσης, η αξιοποίηση  κέντρων ικανότητας / εξειδίκευσης (competence centers) με στόχο την υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των 
περιφερειακών επιχειρήσεων, τόσο σε παραδοσιακούς τομείς  των οποίων η τεχνολογική αναβάθμιση αποτελεί το κλειδί για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και τελικά για τη βιωσιμότητά τους (π.χ. αγροτική παραγωγή, τρόφιμα και άλλοι τομείς της μεταποίησης) όσο και σε νέους τομείς 
αιχμής (π.χ. σε ΤΠΕ) με σημαντική δυναμική ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα συμβάλουν  στην αναδιάρθρωση και αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας της περιφερειακής οικονομίας.

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
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Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.
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2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

Ναι. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ιδιωτικών ενισχύσεων και κατά το δυνατόν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το στάδιο 
του κύκλου ζωής των καινοτόμων επιχειρήσεων.

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in 
particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, 
networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, 
advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 1b - Promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular 
promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters 
and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities 
and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting
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M W T

CO26 Research, 
Innovation: 
Number of 
enterprises 
cooperating with 
research 
institutions 

Enterprises ERDF Transition 16,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO27 Research, 
Innovation: 
Private 
investment 
matching public 
support in 
innovation or 
R&D projects

EUR ERDF Transition 2.000.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 1  -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 1 -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate
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Priority axis 1 -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

Milestone for 2018 Final target (2023) Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO26 O Research, Innovation: Number of 
enterprises cooperating with 
research institutions 

Enterprises ERDF Transition 5 16,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς

T2101 O Ερευνητικές Υποδομές που 
ενισχύονται / αναβαθμίζονται 

Ερευνητικές Υποδομές ERDF Transition 2 3,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 2.800.000 10.360.311,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 1 -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 058. Research and innovation infrastructure (public) 4.000.000,00

ERDF Transition 062. Technology transfer and university-enterprise cooperation primarily benefiting SMEs 2.688.249,00

ERDF Transition 064. Research and innovation processes in SMEs (including voucher schemes, process, design, service and social innovation) 1.600.000,00
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Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 1 -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 8.288.249,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 1 -  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 4.000.000,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 4.288.249,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 8.288.249,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Fund Category of region Code € amount
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2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή του 
Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια μέσω του σχετικού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο σχετικό 
σχέδιο (Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων σε θέματα ΕΤΑΚ)

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
ΠΔΜ

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 2

Title of the priority axis Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 2c

Title of the investment priority Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health



EL 65  EL

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0211

Title  of the specific objective Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, στην ολοκλήρωση 
και διασύνδεση μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων και στην αύξηση  του ποσοστού και του αριθμού των υπηρεσιών 
που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες και τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα αναμένεται βελτίωση των 
υπηρεσιών στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάδειξης του πολιτισμού και του τουρισμού, της ποιδείας, της 
υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. 

Αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα μέσα από βελτιώσεις από την εφαρμογή σχεδίων δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της ΠΔΜ.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0211 - Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2003 Αύξηση επισκεψιμότητας 
ψηφιακών υπηρεσιών από πολίτες 
και επιχειρήσεις

Αριθμός Transition 120.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

2.1.Α Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(Ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων  - εφαρμογών εξυπηρέτησης πολίτη και επιχειρήσεων)

2.1.Β Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης 

(Ανάδειξη της φυσιογνωμίας, της εικόνας και της ιστορίας των πόλεων στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονομιάς 
με στόχο και την αύξηση του τουρισμού.

2.1.Γ Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου

2.1.Δ Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας – πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης  

 

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

2.1.1 Αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Περιλαμβάνονται (2.1.Α) ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ  όλων των τομέων εξυπηρέτησης του πολίτη και των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών) 
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Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

όπως και των τομέων μεταφορών και δημόσιας ασφάλειας. Ενδεικτικά προβλέπονται δράσεις ΓΠΣ (GIS), εδαφολογικών χαρτών, γεωργίας  ακριβείας, 
διαχείρισης στόλων, συστημάτων αυτόματης ζύγισης οχημάτων, ηλεκτρονικών μετρητών ταχύτητας, συστημάτων οδικής ασφάλειας κ.α..

Στις δράσεις 2.1.Β περιλαμβάνονται δράσεις για την αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη εργαλείων στήριξης 
πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων & δράσεις ενιαίας ερμηνείας περιβαλλοντικής πληροφορίας και φυσικής κληρονομιάς.

Στις δράσεις 2.1.Γ περιλαμβάνονται σχετικές με βελτίωση υπηρεσιών εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο & εφαρμογές βελτίωσης της ενισχυτικής 
διδασκαλίας.

Στις δράσεις 2.1.Δ περιλαμβάνονται σχετικές με βελτίωση υπηρεσιών μέσω συστημάτων BMS, RIS-PACS, και γενικά ΤΠΕ κυρίως στα Νοσοκομεία και 
δευτερευόντως στις δομές πρόνοιας της ΠΔΜ.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα αντικείμενα δράσης που περιλαμβάνει το σχέδιο RIS3:

• Χρήση των ΤΠΕ για βελτιώσεις των εδαφολογικών αποδόσεων των καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα (παραλίμνιες και ημιαστικές περιοχές 
κ.α.)

• Εργαλεία ενίσχυσης της ανάπτυξης, μέσω εφαρμογής εδαφολογικών χαρτών

• Χρήση  πληροφοριακού συστήματος αγροτικής ενημέρωσης με ΤΠΕ και στη γεωργία ακριβείας
• Νέα υποσυστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS),
• Χρήσης ΤΠΕ και ερευνητικών εργαλείων για την ποιοτική απόδοση αμπελιών στην οινικές περιοχές (π.χ. Αμυνταίου, Βελβεντού αλλά και 

άλλων παρόμοιων περιοχών)

• Χρήση πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
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Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

ΜΜΕ, φορείς και πολίτες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΜΜΕ, Επιστημονικά – Επαγγελματικά Επιμελητήρια, OTA α’ βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς Δημοσίου Χαρακτήρα

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..
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Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health
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Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 2c - Strengthening ICT applications for e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture and e-health

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

T2102 Αριθμός 
ψηφιακών 
υπηρεσιών που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός ERDF Transition 18,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

T2103 Πλήθος 
δημόσιων και 
αυτοδιοικητικών 
φορέων που 
αξιοποιούν τις 
Τεχνολογίες 
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

Αριθμός ERDF Transition 25,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 2  -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών



EL 72  EL

Priority axis 2  -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 2 -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 2.600.000 10.360.311,00 ΟΠΣ

T2102 O Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών 
που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται 

Αριθμός ERDF Transition 8 18,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.
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Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 2 -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 078. e-Government services and applications (including e-Procurement,  ICT measures supporting the reform of public administration, 
cyber-security,  trust and privacy measures, e-Justice and e-Democracy)

3.888.249,00

ERDF Transition 079. Access to public sector information (including open data, e-Culture, digital libraries, e-Content and e-Tourism) 2.000.000,00

ERDF Transition 080. e-Inclusion, e-Accessibility, e-Learning and e-Education services and applications, digital literacy 1.400.000,00

ERDF Transition 081. ICT solutions addressing the healthy active ageing challenge and e-Health services and applications (including e-Care and ambient 
assisted living)

1.000.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 2 -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 8.288.249,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 2 -  Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 8.288.249,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms
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Priority axis 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 8.288.249,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα 2 περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή του 
Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην περιφέρεια, ειδικά για δράσεις σχετικές με τις ΤΠΕ.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα 2 (προβλέπεται η εκπόνηση 
επιχειρησιακού σχεδίου για δράσεις ΤΠΕ στην ΠΔΜ στη νέα περίοδο 2014-2020)

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης
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Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 3

Title of the priority axis Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 3a

Title of the investment priority Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0311

Title  of the specific objective Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων των ΜΜΕ που αφορούν προϊόντα 
νέα στην αγορά και νέα προς την επιχείρηση. Επιχειρείται μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της 
οικονομίας της περιφέρειας προς νέα ή διαφοροποιημένα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, µε 
ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Αποτέλεσμα επιδιώκεται να είναι και η δημιουργία του πρώτου «Φυτωρίου» νεοφυών & καινοτόμων ΜΜΕ στην ΠΔΜ.

ID  of the specific objective 0312

Title  of the specific objective Ενίσχυση δομών και υποδομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση του αριθμού εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών & 
χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες και υπό ίδρυση ΜΜΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, 
μεταποίηση, υπηρεσίες) μέσω & της δημιουργίας μιας Περ. Δομής Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας Δυτικής Μακεδονίας 
& η προώθηση της δημιουργίας «ταυτότητας» των τοπικών προϊόντων μέσα & από τη λειτουργία ενός Μηχανισμού – Δομής 
πιστοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη βελτίωση των οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ ΜΜΕ εντός του 
ίδιου κλάδου ή και διαφορετικών κλάδων για την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, οικονομιών κλίμακας, αμφίδρομη 
ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση κοινών συμφερόντων.

Αφορούν παράλληλα στην επίτευξη συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και Δημόσιας Διοίκησης μέσω της δημιουργίας συστάδων επιχειρήσεων (clusters) ή επιχειρηματικών δικτύων (networks) σε 
τομείς και κλάδους προτεραιότητας της ΠΔΜ που εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συμφωνία και με την 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη δημιουργία των 
συνεργασιών περιλαμβάνεται η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που παράγουν προϊόντα νέα στην αγορά και νέα προς την 
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επιχείρηση, η αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ, η αύξηση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η 
επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες αγορές.

Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη δημιουργία των συνεργατικών σχηματισμών περιλαμβάνονται η επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας, η αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ και η αύξηση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0311 - Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2004 Αύξηση του ποσοστού του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων στους 
τομείς έξυπνης εξειδίκευσης στο 
σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας 

% ΑΕΠ Περιφέρειας Transition 20,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2005 Αύξηση εργαζόμενων στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται

Φυσικά Πρόσωπα Transition 200,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

Specific objective 0312 - Ενίσχυση δομών και υποδομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2006 Φορείς που αυξάνουν τις 
ικανότητες στήριξης της ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας

Αριθμός Transition 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

3.1.1.Α Ενίσχυση ΜΜΕ για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας 
του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.1.1.Β Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
με έμφαση στην καινοτομία 

3.1.1.Γ Ενίσχυση δομής και επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (Incubator) 

Περιλαμβάνονται νέες μορφές ενισχύσεων ΜΜΕ σε αντιστοίχιση αυτών του ΥΠ.ΑΝ. σε εθνικό επίπεδο στους τομείς προτεραιότητας που αναδείχθηκαν 
κατά την προετοιμασία του σχεδίου για την έξυπνη εξειδίκευση.

Δεδομένης της πλήρους απουσίας στην ΠΔΜ σύγχρονων δομών υποστήριξης της νέας, καινοτόμου επιχειρηματικότητας προβλέπεται η δημιουργία ενός 
τουλάχιστον «Φυτωρίου» ή «Θερμοκοιτίδας»  προσέλκυσης & αρχικής εγκατάστασης  νεοφυών επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στη 
σύγχρονη τεχνολογία, που θα συμβάλλει μέσω ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και της κατάλληλης δικτύωσης στην ενθάρρυνση 
αλλά και την απτή υποστήριξη των νέων επιστημόνων στην περιφέρεια ενώ, παράλληλα, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία ενός βασικού 
υπόβαθρου για τη δημιουργική διασύνδεση της ακαδημαϊκής & της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο «Φυτώριο» θα μπορούν να φιλοξενηθούν, μετά από 
διαδικασία αξιολόγησης και την ανάδειξη συγκεκριμένων κριτηρίων, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και 
έχουν ανάγκη καθοδήγησης και δικτύωσης ώστε να δοκιμάσουν να εξελίξουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και να αναπτύξουν τις δεξιότητες των ιδρυτικών 
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Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

τους ομάδων.

Προβλέπεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος επιλογής προορισμού (DMS – Destination Management System), με 
διασύνδεση και αξιοποίηση των σημαντικών διαδικτυακών εργαλείων διαχείρισης υπηρεσιών τουρισμού.

Συμβολή στην επίτευξη του  ειδικού στόχου:

3.1.1 Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, φοιτητές – σπουδαστές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα (καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΚ) και ΜΜΕ του ιδιωτικού ή του δημόσιου 
τομέα

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΜΜΕ (υπό ίδρυση & υφιστάμενες), Μηχανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

3.1.2.Α   Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων 

3.1.2.Β    Δημιουργία Επιχειρηματικών Υποδομών 

3.1.2.Γ Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση ΜΜΕ για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων (netwοrks) με έμφαση 
στους τομείς προτεραιότητας
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Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

 

Προβλέπεται η δημιουργία μιας Περιφερειακής Δομής Ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας Δυτικής Μακεδονίας και επίσης η προώθηση της δημιουργίας 
«ταυτότητας» των τοπικών προϊόντων μέσα και από τη λειτουργία ενός Μηχανισμού – Δομής πιστοποίησης σε περιφερειακό επίπεδο. Η πρώτη δράση θα 
εξυπηρετεί πλήρως την εφαρμογή του σχέδιου RIS3 και ταυτόχρονα και τις συνέργειες που αφορούν στην απασχόληση μέσω της επιχειρηματικότητας , 
ως ένα κεντρικό σημείο αναφοράς στην ΠΔΜ. Η δεύτερη θα εξυπηρετεί σε περιφερειακό επίπεδο τις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο 2ος τύπος δράσεων αφορά στη δημιουργία επιχειρηματικών υποδομών (υποδομής της θερμοκοιτίδας).

Ο 3ος τύπος δράσεων αφορά στην δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ως αναδείχτηκαν και περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο RIS3 της ΠΔΜ 
(κλάδοι ενέργειας – μετάλλου, τρόφιμα-ποτά & δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων)

Συμβολή στην επίτευξη του  ειδικού στόχου:

3.1.2 Ενίσχυση δομών και υποδομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, φοιτητές – σπουδαστές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα (καθηγητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΚ) και ΜΜΕ του ιδιωτικού ή του δημόσιου 
τομέα

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΜΜΕ (υπό ίδρυση & υφιστάμενες), Μηχανισμοί υποστήριξης ΜΜΕ, Φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών δομών & 
υποδομών, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ  
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
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Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators

Ναι. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ιδιωτικών ενισχύσεων.

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business 
incubators
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 Productive 
investment: 
Number of 
enterprises 
receiving support

Enterprises ERDF Transition 230,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO04 Productive 
investment: 
Number of 
enterprises 
receiving non-
financial support

Enterprises ERDF Transition 20,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO05 Productive 
investment: 
Number of new 
enterprises 
supported

Enterprises ERDF Transition 60,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO08 Productive 
investment: 
Employment 
increase in 
supported 
enterprises

Full time 
equivalents

ERDF Transition 150,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2104 Αριθμός 
Επιχειρηματικών 
δομών / 

Επιχειρηματιμές 
Δομές-Υποδομές

ERDF Transition 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ

Ετήσια
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Investment priority 3a - Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business incubators

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

υποδομών που 
ενισχύονται

ης

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 3d

Title of the investment priority Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0321

Title  of the specific objective Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αύξηση του αριθμού των MME των τομέων προτεραιότητας που 
ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασία την καινοτομία, την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης 
γνώσης και αυξημένης προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες εισχώρησης στις διεθνείς αγορές.

Επίσης αφορούν στη βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των MME της Περιφέρειας και στην επέκταση των εξαγώγιμων 
προϊόντων σε νέες αγορές, ιδιαίτερα για τους τομείς προτεραιότητας που αναδείχθηκαν από το σχέδιο για την στρατηγική της 
έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΔΜ.

Τέλος αφορούν στην αύξηση των εξαγωγών μέσω ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων σε επιλεγμένους τομείς 
προτεραιότητας σε συμφωνία και με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), στην ενίσχυση της 
προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως 
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στη διεθνή αγορά. Επίσης αναμένεται σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας του εμπορίου της περιφέρειας,  μετατροπή των 
μικροεισαγωγέων σε μικροεξαγωγείς και  αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των περιφερειακών εξαγωγών.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0321 - Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2007 Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών 
στο σύνολο του ΑΕΠ της 
Περιφέρειας 

% ΑΕΠ Περιφέρειας Transition 8,26 12,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2008 Αύξηση εργαζόμενων στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται

Φυσικά Πρόσωπα Transition 200,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

3.2.Α Ενίσχυση επιχειρήσεων & συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες  

 

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

3.2.1 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων

Πολλές ΜΜΕ της ΠΔΜ, ιδίως οι μικρότερες και όσες βρίσκονται στα πρώτα στάδια διεθνοποίησης, στερούνται των πόρων και της εξειδίκευσης που 
απαιτούνται για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, πιθανών συνεργατών, επιχειρηματικών πρακτικών άλλων χωρών, εξαγωγικών 
διαδικασιών, κανονισμών που διέπουν τις εισαγωγές, προτύπων και προδιαγραφών προϊόντων, νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων εμπορικής 
προώθησης, κ.λπ. Η συντριπτική πλειοψηφία των περιφερειακών ΜΜΕ δεν ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα ως στρατηγική επιλογή. Η έλλειψη 
αξιόπιστης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προσκόμματα στη διεθνή δραστηριότητα των Ελληνικών 
επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτών που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία.

Προκειμένου να διευρυνθεί η εξαγωγική βάση των ΜΜΕ της ΠΔΜ, θα πρέπει κάθε μια ενδιαφερόμενη να αποκτήσει εύκολα και σχετικά ανέξοδα, 
πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει κατά το δυνατόν το κόστος εισόδου σε μια αγορά, αλλά και να μεγιστοποιήσει 
τα αναμενόμενα οφέλη. Η ΠΔΜ θα προωθήσει ειδικές δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ για αύξηση των αποτελεσμάτων ως προς την εξωστρέφεια τους με πρώτο 
βήμα αυτό της υλοποίησης ενός σχεδίου δύο συνδεόμενων τμημάτων ομάδων δράσεων ενίσχυσης της προετοιμασίας των εξαγωγικών προσπαθειών των 
επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. (1ο τμήμα του Σχεδίου αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και προσωποποιημένων υπηρεσιών υποστήριξης (Δ1) 
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Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

σε ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας, προσαρμοσμένη (στο μέτρο του δυνατού) στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε συμμετέχουσας, για την 
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και την επίτευξη των στόχων τους, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στις διεθνείς αγορές και 2ο τμήμα του 
σχεδίου αποτελεί η εξατομικευμένη τεχνική στήριξη και κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων ως διευθυντές εξαγωγικών πωλήσεων (export sales manager). 
Το σχέδιο δράσης περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο της RIS3 για την ΠΔΜ.

 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

ΜΜΕ

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΜΜΕ, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς επιχειρηματικότητας, ΤΕΙ/ΚΤΕ

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
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Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes



EL 92  EL

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

Ναι. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ιδιωτικών ενισχύσεων.

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 Productive 
investment: 
Number of 
enterprises 
receiving support

Enterprises ERDF Transition 70,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO08 Productive 
investment: 
Employment 
increase in 
supported 

Full time 
equivalents

ERDF Transition 50,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 

Ετήσια
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Investment priority 3d - Supporting the capacity of SMEs to grow in regional, national and international markets, and to engage in innovation processes

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

enterprises Δικαιούχων

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 3  -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 3 -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO01 O Productive investment: Number 
of enterprises receiving support

Enterprises ERDF Transition 0 300,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 12.000.000 31.080.936,00 ΟΠΣ

T2104 O Αριθμός Επιχειρηματικών δομών 
/ υποδομών που ενισχύονται

Επιχειρηματιμές Δομές-Υποδομές ERDF Transition 0 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς

K201 I Ενταγμένα έργα Αριθμός ERDF Transition 300 ΟΠΣ
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Priority axis 3 -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

Milestone for 2018 Final target (2023) Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

K206 I Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός ERDF Transition 5 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 3 -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 063. Cluster support and business networks primarily benefiting SMEs 4.460.000,00

ERDF Transition 066. Advanced support services for SMEs and groups of SMEs (including management, marketing and design services) 7.040.000,00

ERDF Transition 067. SME business development, support to entrepreneurship and incubation (including support to spin offs and spin outs) 11.764.749,00

ERDF Transition 072. Business infrastructure for SMEs (including industrial parks and sites) 1.600.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 3 -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 24.864.749,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 3 -  Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 24.864.749,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 24.864.749,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα 3 περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή του 
Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια, ειδικά για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα 3 

γ) Δράσεις στήριξης δομών επιχειρηματικότητας (Περιφερειακή δομής ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, κ.α.

δ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

ε) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 4

Title of the priority axis Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 4b

Title of the investment priority Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0411

Title  of the specific objective Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των ΜΜΕ που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της παρέμβασης με στόχο την κινητοποίηση της 
οικονομίας προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προωθώντας επιχειρησιακά μοντέλα ενεργειακής 
απόδοσης και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της «αλυσίδας αξίας» για την εξοικονόμηση ενέργειας.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0411 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2009 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
των επιχειρήσεων στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα  

% Τόνων Ισοδύναμου 
CO2 

Transition 1,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2010 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
του κόστους ενέργειας στο 
συνολικό κόστος παραγωγής στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

% Κόστους 
Παραγωγής

Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

4.1.Α Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση ΑΠΕ

 

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

4.1.1 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ σε ΜΜΕ, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού 
τομέα και την ευαισθητοποίηση του σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

MME
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
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Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

Ναι. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία ιδιωτικών ενισχύσεων.

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 4b - Promoting energy efficiency and renewable energy use in enterprises

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO30 Renewables: 
Additional 
capacity of 
renewable energy 
production

Households ERDF Transition 0,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

CO34 GHG reduction: 
Estimated annual 
decrease of GHG 

Tonnes of CO2eq ERDF Transition 180,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Μελέτες 
Δικαιούχων 
βάσει 
μεθοδολογίας

Ετήσια

T2105 Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
ενισχύονται για 
βελτίωση 
ενεργειακής 
απόδοσης και 
χρήσης ΑΠΕ

Επιχειρήσεις ERDF Transition 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

T2106 Μείωση της 
ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας από τις 
επιχειρήσεις

KWh/έτος ERDF Transition 2.200.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Μελέτες 
Δικαιούχων 
βάσει 
μεθοδολογίας

Ετήσια
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2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 4c

Title of the investment priority Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0421

Title  of the specific objective Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και ενίσχυση της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην μείωση του βαθμού εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και των 
συνεπαγόμενων υψηλών εκπομπών CO2 μέσω της προώθησης της χρήσης «καθαρών» μορφών παραγωγής ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης - αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης) και της αύξησης της 
παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακής, βιοκαυσίμων &, βιομάζας) και της συμμετοχής τους επί του 
ποσοστού της τελικής μικτής ενεργειακής κατανάλωσης.

ID  of the specific objective 0422

Title  of the specific objective Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των  δημοσίων 
κτιρίων και στην παράλληλη μείωση  των εκπομπών CO2 μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις 
υποδομές του δημόσιου τομέα. Στόχος είναι η αξιοποίηση  του δυναμικού εξοικονόμησης και ενεργειακής αποδοτικότητας  
στον κτιριακό τομέα  με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας 
στην κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της «αλυσίδας αξίας» για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη μετάβασης προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0421 - Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και ενίσχυση της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2011 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
θέρμανσης των οικισμών στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  

% Τόνων Ισοδύναμου 
CO2 

Transition 1,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

Specific objective 0422 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2012 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
των δημόσιων κτιρίων στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  

% Τόνων Ισοδύναμου 
CO2 

Transition 1,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2013 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
του κόστους ενέργειας στο 
συνολικό κόστος λειτουργίας των 
δημόσιων κτιρίων  

% Κόστους 
Λειτουργίας

Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

4.2.Α Ανάπτυξη - αναβάθμιση δικτύων τηλεθέρμανσης

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων

4.2.1 Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και ενίσχυση της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και ΑΠΕ. 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις τηλεθέρμανσης – επέκτασης των υφιστάμενων δικτύων και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών / 
εναλλακτικών πρώτων υλών (αξιοποίηση βιομάζας και χρήση ηλιακών συλλεκτών υψηλού βαθμού συγκέντρωσης για τηλεθέρμανση, παραγωγή 
βιοκαυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΠΔΜ, ΟΤΑ Α' Βαθμού, Φορείς Επιχειρηματικότητας, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Δημοσίου 
χαρακτήρα
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Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

4.2.Β Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων

(Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών Αυτοδιοίκησης, νοσοκομείων, σχολικών εγκαταστάσεων κ.λπ.)

4.2.Γ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

4.2.2 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Θα εφαρμοσθούν επιδεικτικές δράσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού καθώς και ενημερωτικές δράσεις σχετικές με την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, Δημόσιες Υηρεσίες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΠΔΜ, ΟΤΑ Α' Βαθμού, Δημοτικές MME, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Δημοσίου χαρακτήρα
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
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Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 4c - Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructure, including in public buildings, and in the housing sector

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO30 Renewables: 
Additional 
capacity of 
renewable energy 
production

Households ERDF Transition 3,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

CO34 GHG reduction: 
Estimated annual 
decrease of GHG 

Tonnes of CO2eq ERDF Transition 378,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Μελέτες 
Δικαιούχων 
βάσει 
μεθοδολογίας

Ετήσια

CO32 Energy 
efficiency: 
Decrease of 
annual primary 
energy 
consumption of 
public buildings

kWh/year ERDF Transition 4.400.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2107 Αριθμός 
δημόσιων 
κτιρίων που 
βελτιώνουν την 
ενεργειακή 
απόδοση και 
χρήση ΑΠΕ

Δημόσια Κτίρια ERDF Transition 85,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια
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2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 4f

Title of the investment priority Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0431

Title  of the specific objective Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 μέσω της ανάπτυξης συστημάτων 
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες θερμοηλεκτρικες μονάδες καύσης λιγνίτη (σε 
συνεργασία και με την ΔΕΗ ΑΕ) συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παραγωγής ανανεώσιμου καυσίμου (Η2 και 
CH4) μέσω αεριοποίησης του δεσμευμένου CO2.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0431 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2014 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
των ΑΗΣ στις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα  

% Τόνων Ισοδύναμου 
CO2 

Transition 80,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

4.3.A Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

4.3.1 Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργεας

Η παρέμβαση αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενη θερμοηλεκτρική μονάδα καύσης 
λιγνίτη (σε συνεργασία και με την ΔΕΗ ΑΕ) συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παραγωγής ανανεώσιμου καυσίμου (με χρήση ΑΠΕ, 
αεριοποίησης).

Στο παλίσιο της παρέμβασης προγραμματίζεται η δημιουργία πιλοτικής μονάδας δέσμευσης του CO2 από τα καυσαέρια λιγνιτικής θερμοηλεκτρικής 
μονάδας. Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει την πιλοτική μονάδα δέσμευσης CO2 και σύστημα για τη συμπίεση, υγροποίηση και φόρτωση του CO2 
για τη μεταφορά του με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων ( Η2 και CH4).

Η πιλοτική μονάδα δέσμευσης του CO2 αποτελεί πρότυπη και καινοτόμο δράση για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως 
από λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η προγραμματιζόμενη δράση αποτελεί προάγγελο της εισόδου της λιγνιτικής βιομηχανίας σε μία νέα εποχή 
κατά την οποία επιδιώκεται η μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο ισχυρός ενεργειακός χαρακτήρας της περιοχής αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων πάνω στο οποίο η προτεινόμενη δράση 
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Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπη καθιστώντας την οικονομία του τόπου ανταγωνιστικότερη και πιο βιώσιμη με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους.

Μέσω της δράσης ενισχύεται η μετάβαση προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων αφού συντελεί στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
μεταφορά υψηλής και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας γύρω από την ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ, στις τεχνολογίες δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης 
διοξειδίου του άνθρακα, αντιρρύπανσης και εξοικονόμησης ενέργειας με τη συνεργασία ΔΕΗ-ερευνητικών και ακαδημαϊκών δομών.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

MME, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
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Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies
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Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 4f - Promoting research and innovation in, and adoption of, low-carbon technologies

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO34 GHG reduction: 
Estimated annual 
decrease of GHG 

Tonnes of CO2eq ERDF Transition 5.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Μελέτες 
Δικαιούχων 
βάσει 
μεθοδολογίας

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 4  -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
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Priority axis 4  -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 4 -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO30 O Renewables: Additional capacity 
of renewable energy production

Households ERDF Transition 1.5 4,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

CO32 O Energy efficiency: Decrease of 
annual primary energy 
consumption of public buildings

kWh/year ERDF Transition 1500000 2.700.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Μελέτες 
Δικαιούχων 
βάσει 
μεθοδολογίας

CO34 O GHG reduction: Estimated 
annual decrease of GHG 

Tonnes of CO2eq ERDF Transition 558 5.558,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 8500000 27.307.908,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework
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2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 4 -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 013. Energy efficiency renovation of public infrastructure, demonstration projects and supporting measures 7.200.000,00

ERDF Transition 016. High efficiency co-generation and district heating 4.800.000,00

ERDF Transition 023. Environmental measures aimed at reducing and / or avoiding greenhouse gas emissions (including treatment and storage of methane 
gas and composting)

9.046.326,00

ERDF Transition 068. Energy efficiency and demonstration projects in SMEs and supporting measures 800.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 4 -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 21.846.326,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 4 -  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
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Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 21.846.326,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 21.846.326,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή του 
Σχεδίου για την Έξυπνη Εξειδίκευση, ειδικά για δράσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα.

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
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προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 5

Title of the priority axis Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 5b

Title of the investment priority Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0511

Title  of the specific objective Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών 
και της Δημόσιας Ασφάλειας μέσα από την προώθηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών συμβάντων και 
έργων αντιπυρικής προστασίας με στόχο τη μείωση των δασικών πλημμυρών και των πυρκαγιών και των συνεπαγόμενων 
επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Επίσης αφορούν στην εκπόνηση εκστρατειών ενημέρωσης / προφύλαξης της δημόσιας υγείας από την αλλαγή του κλίματος 
και στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 
την ενσωμάτωση της προσαρμογής σε όλους του τομείς, ως κοινωνικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργήσουν από κοινού με τη 
συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων, και της διοίκησης.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0511 - Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2015 Αύξηση του ποσοστού κάλυψης 
περιοχών με αντιπλημμυρική 
προστασία 

% Κάλυψης Περιοχών 
με αντιπλυμμηρική 
προστασία

Transition 85,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

5.1.Α Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

(Δράσεις αντιμετώπισης πλημμυρικών συμβάντων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, διευθετήσεις ρεμάτων, αποκαταστάσεις στραγγιστικών δικτύων 
κ.λπ.)

5.1.Β Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων

(Δράσεις ενίσχυσης αντιπυρικής προστασίας)

5.1.Γ Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διασφάλισης της προστασίας των πολιτών από φαινόμενα φυσικών κινδύνων

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

5.1.1 Ενίσχυση της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων 

Οι δράσεις στοχέυουν στη μείωση της συχνότητας και του μεγέθους των επιπτώσεων των φαινομένων φυσικών καταστροφών (πλημμύρες και πυρκαγιές), 
στην ενισχυση της Δημόσιας Ασφάλειας και στην ευαισθητοποίηση του πλυθησμού σε σχέση με τους φυσικούς κινδύνους και την κλιματική αλλαγή. Θα 
εφαρμοσθούν δράσεις για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, δράσεις οριοθέτησης ρεμάτων για την προστασία 
οικισμών, οικονομικών δραστηριοτήτων, περιβάλλοντος, κ.λπ.), δράσεις πρόληψης, έγκαιρη αντιμετώπισης και αποκατάστασης δασών και δασικών 
εκτάσεων από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ασθένειες, έντομα, πλημμύρες κ.α.) και δράσεις ενημέρωσης για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, 
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Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, την προστασία από φυσικούς κνδύνους και την ανάγκη για 
μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.

 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

MME, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα, ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φορείς Δημοσίου χαρακτήρα

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
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με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems
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2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 5b - Promoting investment to address specific risks, ensuring disaster resilience and developing disaster management systems

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO20 Risk prevention 
and management: 
Population 
benefiting from 
flood protection 
measures

Persons ERDF Transition 25.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

CO21 Risk prevention 
and management: 
Population 
benefiting from 
forest fire 
protection 
measures

Persons ERDF Transition 15.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 5  -  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 5 -  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO20 O Risk prevention and 
management: Population 
benefiting from flood protection 
measures

Persons ERDF Transition 0 18.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

CO21 O Risk prevention and 
management: Population 
benefiting from forest fire 
protection measures

Persons ERDF Transition 0 20.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 7500000 24.354.611,00 ΟΠΣ

K206 I Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός ERDF Transition 4 ΟΠΣ

K201 I Ενταγμένα έργα Αριθμός ERDF Transition 4 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework
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2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 5 -  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 087. Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms 
and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures

19.483.689,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 5 -  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 19.483.689,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 5 -  Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 19.483.689,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms
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Priority axis 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 19.483.689,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα 5 περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή των 
δράσεων σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα 

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης
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Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 6

Title of the priority axis Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 6a

Title of the investment priority Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0611

Title  of the specific objective Ενίσχυση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην προστασία των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας μέσω της κατασκευής 
των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα και που απαιτούνται βάσει του 
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ)
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0611 - Ενίσχυση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς 
Γ' προτεραιότητας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2016 Ποσοστό πληθυσμού που 
καλύπτεται από δίκτυα και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων

% πληθυσμού Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

6.1.1. Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

6.1.1 Ενίσχυση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς 
Γ' προτεραιότητας 

Οι  προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις αφορούν την κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΕΕΛ και αποχετευτικών δικτύων) στις 
περιοχές όπου αυτές εκκρεμούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 για τους οικισμούς Κατηγορίας Γ’.  

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΔΕΥΑ, ΟΤΑ α’ βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
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Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 6a - Investing in the waste sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond 
those requirements

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO19 Wastewater 
treatment: 
Additional 
population served 
by improved 
wastewater 
treatment

Population 
equivalent

ERDF Transition 18.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2108 Μήκος 
αποχετευτικού 
δικτύου

Χιλιόμετρα ERDF Transition 240,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 6b

Title of the investment priority Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0621

Title  of the specific objective Ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της ΠΔΜ και στην ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης (Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών οδηγιών - εφαρμογή Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών) για ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και για διασφάλιση της καλής 
οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωμάτων.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων επιδιώκεται η εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
σχετικά προβλήματα καθώς και της ποιότητας του  μέσω της υλοποίησης δράσεων σε συμφωνία με τα Σχέδια ασφάλειας 
νερού και τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  (98/83/ΕΚ).

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν επίσης στην αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδατικών πόρων μέσα από  δράσεις 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων και των ανθρωπογενών πιέσεων που τα επιβαρύνουν, 
προσδιορισμού, καταγραφής, ελέγχου και παρακολούθησης των σημείων απορρίψεων και απολήψεων επιφανειακού νερού 
καθώς και ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης- παρακολούθησης  της ρύπανσης από ατυχήματα 
/ φυσικά φαινόμενα.

Αφορούν τέλος, στην αποδοτικότερη χρήση των υδατικών αποθεμάτων για τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του 
νερού μέσα από την προώθηση νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης νερού (τεχνολογικών βελτιώσεων 
αποτελεσματικής διαχείρισης νερού,  επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, χρήσης εργαλείων 
οικονομικής αποτίμησης των διαφόρων χρήσεων νερού κ.λπ.) καθώς και την υλοποίηση έργων τεχνητού εμπλουτισμού.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0621 - Ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2017 Ποσοστό πληθυσμού που 
καλύπτεται με ασφαλή δίκτυα 
παροχής πόσιμου νερού 

% πληθυσμού Transition 15,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

6.2.Α. Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού

6.2.1 Δομικά έργα ενίσχυσης ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του πόσιμου νερού

6.2.Β. Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας

6.2.Β.1: Δράσεις αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων

6.2.2 Οργανωτική, λειτουργική, και διοικητική εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των λοιπών θυγατρικών οδηγιών - εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών

6.2.3 Ενίσχυση επιθεωρήσεων παρακολούθησης εφαρμογής της διαχείρισης

6.2.4 Εκπαίδευση φορέων (σχετικών με τη διαχέιριση υδατικών πόρων).

6.2.B.2 Δράσεις διασφάλισης ποιότητας πόσιμου νερού

6.2.5 Σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplans),
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Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

6.2.6 Υλοποίηση Σχεδίων ασφάλειας νερού

6.2.7 Δράσεις εκτίμησης οικοχωρητικότητας υδατικών συστημάτων

6.2.Β.3 Δράσεις για την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού (εξοικονόμηση νερού και ανάκτηση κόστους ύδατος)

6.2.8 Προώθηση μέσων & πρακτικών και παροχή κινήρων εξοικονόμησης νερού

6.2.9 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού

6.2.10 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών νερού για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού

6.2.Β.4 Δράσεις προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων

6.2.11 Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αναψυχής εσωτερικών υδάτων

6.2.12 Παρακολούθηση ειδικών ρύπων και δραστικών ουσιών στους υδατικούς πόρους

6.2.Β.5 Δράσεις για τις  σημειακές πηγές απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση

6.2.13 Διερεύνηση/καταγραφή πηγών απόρριψης ρύπων και  ανάπτυξη εργαλείων για τον καθορισμό κανόνων προστασίας των υδατικών συστημάτων

6.2.14 Ανάπτυξη συστημάτων ειδοποίησης και διαχείρισης- παρακολούθησης της ρύπανσης από ατυχήματα / φυσικά φαινόμενα,

6.2.15 Δράσεις ελέγχου εκπομπής ρύπων και απολήψεων σε υδατικά συστήματα που εμφανίζουν έντονες πιέσεις

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:
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Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

6.2.1 Ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προγραμματίζονται δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων της ΠΔΜ σε εναρμόνιση 
με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης (Οδηγία 2000/60) και στην βελτίωση της ποιότητας  των υδάτων και της ποσότητας του 
υδατικού αποθέματος. Το εύρος των παρεμβάσεων εκτείνεται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη χρήση και διαχείριση των υδάτων.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME, Δημόσιες Υπηρεσίες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΚΕΠΕ, ΔΕΥΑ, ΟΤΑ α' βαθμού ΠΔΜ, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Δημοσίου χαρακτήρα

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
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Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.
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2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that 
goes beyond those requirements

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond 
those requirements

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO18 Water supply: 
Additional 
population served 
by improved 
water supply

Persons ERDF Transition 20.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια
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Investment priority 6b - Investing in the water sector to meet the requirements of the Union's environmental acquis and to address needs, identified by the Member States, for investment that goes beyond 
those requirements

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

T2109 Κατασκευή – 
βελτίωση – 
αναβάθμιση 
δικτύου 
ύδρευσης

Χιλιόμετρα ERDF Transition 150,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2110 Αριθμός 
δράσεων 
βελτίωσης 
διαχείρισης 
υδατικών πόρων 
σύμφωνα με το 
σχέδιο 
διαχείρισης 
λεκανών 
απορροής 
Δυτικής 
Μακεδονίας

Δράσεις Διαχείρισης 
Υδατικών Πόρων

ERDF Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 6c

Title of the investment priority Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0631

Title  of the specific objective Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
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Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού της ΠΔΜ και στην 
εκμετάλλευση των τοπικών πλεονεκτημάτων αναξιοποίητων τουριστικών προορισμών τόσο της υπάιθρου όσο και του 
αστικού περιβάλλοντος της ΠΔΜ μέσα από δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, 
δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής για το σύνολο της Περιφέρειας καθώς και δράσεις ανάπτυξης δικτύων 
θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ κ.λπ.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0631 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2018 Ποσοστό αύξησης επισκεψιμότητας 
πολιτιστικών και φυσικών πόρων 
της περιφέρειας

% αύξησης 
επισκεψιμότητας

Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2019 Αύξηση θέσεων απασχόλησης από 
τις δράσεις ενίσχυσης φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

Θέσεις Εργασίας Transition 50,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

6.3.Α. Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα

(Στοχευμένες παρεμβάσεις σε τουριστικούς προορισμούς για την αξιοποίηση τοπικών αναξιοποίητων πλεονεκτημάτων)

6.3.Β. Δράσεις σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής Περιφέρειας 

6.3.Γ. Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

(Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας)

6.3.Δ. Ανάπτυξη δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

6.3.1. Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις αποβλέπουν στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ΠΔΜ με σκοπό την 
προώθηση του τουριστικού δυναμικού της Περιφέρειας μέσα από δράσεις εκμετάλλευσης των αναξιοποίητων τοπικών πλεονεκτημάτων περιοχών 
(μνημείων, αρχαιλογικών χώρων και μουσείων, ναών, κτιρίων με αρχιτεκτονική/ιστορική σημασία, περιοχών φυσικού κάλλους κ.λπ.), δράσεις προβολής 
της τουριστικής εικόνας της ΠΔΜ στο σύνολο της καθώς και δράσεις ενίσχυσης του θεματικού τουρισμού (πολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις, φεστιβάλ 
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Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

κ.λπ)

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λοιποί φορείς δημόσιου χαρακτήρα, Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Δυτικής Μακεδονίας

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..
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Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage
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2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 6c - Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO09 Sustainable 
Tourism: 
Increase in 
expected number 
of visits to 
supported sites of 
cultural and 
natural heritage 
and attractions

Visits/year ERDF Transition 20.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2111 Δράσεις 
αξιοποίησης και 
ανάδειξης 
τουριστικών 
πόρων

Δράσεις Τουρισμού ERDF Transition 12,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

T2112 Μνημεία – 
Αρχαιολογικοί 
Χώροι που 
αναδεικνύονται

Αριθμός Μνημείων ERDF Transition 8,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια
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2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 6d

Title of the investment priority Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0641

Title  of the specific objective Ενίσχυση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ικανότητας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην εκπλήρωση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. αναφορικά με τη 
βιοποικιλότητα και τους οικοτόπους μέσα από τη συντονισμένη εφαρμογή και αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης, με χρήση 
σύγχρονων συστημάτων και εργαλείων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 και ΖΕΠ.

Αφορούν επίσης στην αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών με γνώμονα την 
ορθολογική και αειφορική διαχείριση τους με παράλληλο σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού τους δυναμικού μέσα από 
δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0641 - Ενίσχυση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ικανότητας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2020 Ποσοστό προτατευόμενων 
περιοχών συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών Natura 2000 που 
διασφαλίζεται η προστασία και η 
χρηστή διαχείριση

% έκτασης 
προστατευόμενων 
περιοχών

Transition 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

6.4.Α. Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000

6.4.Β. Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 

(Στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης προστατευόμενων περιοχών, προώθησης δράσεων πράσινων υποδομών και οριοθέτηση οικολογικών 
διαδρομών και προστασίας και ανάπτυξης πανίδας – παρατηρητήρια σε επίπεδο Περιφέρειας,)

6.4Γ. Δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές

 

Συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου:

6.4.1. Ενίσχυση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ικανότητας των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών

Οι δράσεις που θα εφαμοσθούν αποσκοπούν στην προστασία και ορθολογική διαχείριση της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, καθώς και στην τουριστική τους αναβάθμιση μέσα από δράσεις ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας 
των διαχειριστικών φορέων, ολοκλήρωσης των απαιτήσεων των Διαχειριστικών Σχεδίων – Συμβάσεων διαχείρισης, στοχευμένες παρεμβάσεις 
αποκατάστασης προστατευόμενων περιοχών και δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος - ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης/προσέλκυσης επισκεπτών.
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Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΚΕΠΕ, Λοιποί φορείς δημόσιου χαρακτήρα, Συνεργατικά σχήματα διαχείρισης ειδικών περιοχών, 
Ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ/ΚΤΕ, ΜΚΟ Διαχείρισης

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
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Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure
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2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 6d - Protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO23 Nature and 
biodiversity: 
Surface area of 
habitats 
supported to 
attain a better 
conservation 
status

Hectares ERDF Transition 2.500,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 6e

Title of the investment priority Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0651

Title  of the specific objective Ενίσχυση της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σχεδίων των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση στοχευμένων επεμβάσεων αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης 
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των αστικών κέντρων με στόχευση την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος 
(αποκαταστάσεις, δράσεις πρασίνου, δράσεις μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου κ.λπ.) στο πλαίσιο 
σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0651 - Ενίσχυση της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σχεδίων των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2021 Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται 
από δράσεις ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων

% πληθυσμού Transition 60,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2022 Αύξηση θέσεων απασχόλησης από 
τις δράσεις ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων

Θέσεις Εργασίας Transition 150,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια



EL 161  EL

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

6.5.Α. Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σχεδίων των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

6.5.1. Ενίσχυση της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σχεδίων των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ΚΕΠΕ, Συνεργατικά σχήματα, Συλλογικοί Φορείς, Φορείς Δημοσίου χαρακτήρα
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
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Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures

αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and 
promote noise-reduction measures
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 6e - Taking action to improve the urban environment, to revitalise cities, regenerate and decontaminate brownfield sites (including conversion areas), reduce air pollution and promote 
noise-reduction measures

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO37 Urban 
Development: 
Population living 
in areas with 
integrated urban 
development 
strategies

Persons ERDF Transition 15.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

CO38 Urban 
Development: 
Open space 
created or 
rehabilitated in 
urban areas

Square metres ERDF Transition 5.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2113 Πληθυσμός που 
ζει σε περιοχές 
με στρατηγικές 
ολοκληρωμένης 
χωρικής 
ανάπτυξης σε 
αγροτικές 
περιοχές

Φυσικά Πρόσωπα ERDF Transition 50.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 6  -  Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 6 -  Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO19 O Wastewater treatment: 
Additional population served by 
improved wastewater treatment

Population equivalent ERDF Transition 6500 18.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

CO18 O Water supply: Additional 
population served by improved 
water supply

Persons ERDF Transition 8500 20.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

CO09 O Sustainable Tourism: Increase in 
expected number of visits to 
supported sites of cultural and 
natural heritage and attractions

Visits/year ERDF Transition 0 20.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

K206 I Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός ERDF Transition 7 ΟΠΣ

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 20000000 61.111.089,00 ΟΠΣ
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Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 6 -  Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 020. Provision of water for human consumption (extraction, treatment, storage and distribution infrastructure) 11.660.000,00

ERDF Transition 021. Water management and drinking water conservation (including river basin management, water supply, specific climate change 
adaptation measures, district and consumer metering, charging systems and leak reduction)

2.240.000,00

ERDF Transition 022. Waste water treatment 10.500.000,00

ERDF Transition 085. Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure 1.000.000,00

ERDF Transition 086. Protection, restoration and sustainable use of Natura 2000 sites 3.000.000,00

ERDF Transition 091. Development and promotion of the tourism potential of natural areas 6.400.000,00

ERDF Transition 094. Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets 9.100.000,00

ERDF Transition 097. Community-led local development initiatives in urban and rural areas 4.988.871,00
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Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 6 -  Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 48.888.871,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 6 -  Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 4.988.871,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 43.900.000,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 05. Other integrated approaches to sustainable urban/rural development 4.988.871,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 43.900.000,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Fund Category of region Code € amount
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2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα 6 περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή των 
δράσεων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα

γ) Εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και δράσεις στήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους 

δ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

ε) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 7

Title of the priority axis Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 7a

Title of the investment priority Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0711

Title  of the specific objective Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη Δυτική Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη συνδρομή του άξονα στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου της 
Περιφέρειας μέσω της ολοκλήρωσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας οδού και ως εκ τούτου στη βελτίωση της οδικής 
εξυπηρέτησης μεταξύ των περιοχών της Περιφέρειας και των Εθνικών και Διεθνών κέντρων.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0711 - Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη Δυτική Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2023 Μείωση χρονοαπόστασης 
διαδρομής του κάθετου άξονα της 
Εγνατίας από σύνορα Φλώρινας  
μέχρι σύνορα Κοζάνης 

ώρες Transition 0,50 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

7.1.Α.  Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας Οδού

(Στοχευμένες παρεμβάσεις σε κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού)

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

7.1.1 Ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν τη Δυτική Μακεδονία με το ΔΕΔ-Μ 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Εγνατία Οδός ΑΕ, Φορείς Δημόσιου χαρακτήρα
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
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Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 7a - Supporting a multimodal Single European Transport Area by investing in the TEN-T

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO13a Roads: Total 
length of newly 
built roads, of 
which: TEN-T

km ERDF Transition 6,70 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 7b

Title of the investment priority Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0721

Title  of the specific objective Ενίσχυση της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στη βελτίωση του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και στη διασύνδεση του με 
τις υποδομές ΔΕΔ-Μ και ως εκ τούτου στη βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης μεταξύ των περιοχών παρεμβάσεων, στη 
μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών και στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 
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μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων.
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0721 - Ενίσχυση της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2024 Ποσοστό οδικών αξόνων που 
αναβαθμίζονται στο σύνολο της 
περιφέρειας

% συνόλου οδικών 
αξόνων

Transition 8,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2025 Αύξηση του ποσοστού βελτίωσης 
της πρόσβασης οικισμών και 
περιοχών σε ΔΕΔ-Μ

% συνόλου οικισμών-
περιοχών

Transition 60,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

7.2.Α. Έργα λειτουργικής αναβάθμισης ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

7.2.1 Ενίσχυση της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

 

Προγραμματίζονται παρεμβάσεις εντός του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου με σκοπό τη βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης και της 
προσπελασιμότητας περιοχών ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος  και την  άρση της απομόνωσης δυσπρόσιτων περιοχών.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, MME

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ α' βαθμού, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
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 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
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Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 7b - Enhancing regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure, including multimodal nodes

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO14 Roads: Total 
length of 
reconstructed or 
upgraded roads

km ERDF Transition 40,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 7  -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate
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Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

Milestone for 2018 Final target (2023) Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO13a O Roads: Total length of newly 
built roads, of which: TEN-T

km ERDF Transition 3,5 6,70 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

CO14 O Roads: Total length of 
reconstructed or upgraded roads

km ERDF Transition 0 40,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

K206 I Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός ERDF Transition 8 ΟΠΣ

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 18000000 54.032.941,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 029. TEN-T motorways and roads - comprehensive network (new build) 16.000.000,00
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Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 034. Other reconstructed or improved road (motorway, national, regional or local) 27.226.353,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 43.226.353,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 7 -  Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 43.226.353,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 43.226.353,00
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Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή των 
δράσεων για τις μεταφορές.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 8

Title of the priority axis Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ESF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 8iii

Title of the investment priority Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0811

Title  of the specific objective Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις και σε οικονομικούς τομείς με συγκριτικό 
πλεονέκτημα και δυναμική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 8iii -  Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR04 participants in 
employment, including 
self-employment,  upon 
leaving

Transition Number unemployed, 
including long-
term unemployed

Number 2013 80,00 Έρευνα Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

8.1.Α. Έξυπνη Εξειδίκευση και Απασχόληση. Δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας μέσω ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την απασχόληση.

8.1.1. Χρηματοδοτικά κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία (επιδοτήσεις, μικροχρηματοδοτήσεις, τοπικά κεφάλαια – 
ταμεία).

8.1.2. Εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη εν δυνάμει επιχειρηματιών και υφισταμένων επιχειρήσεων
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Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

8.1.3. Δικτύωση νέων επιχειρήσεων με Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωνικούς Εταίρους συμπεριλαμβανομένων και 
διακρατικών ενεργειών  

8.1.Β. Δράσεις ενίσχυσης της καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας

8.1.4. Προγράμματα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Εκκίνησης για ανέργους με παροχή υπηρεσιών: συμβουλευτικής - κατάρτισης - επιχειρηματικής 
καθοδήγησης – πρακτικής –πιστοποίησης - επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας και τεχνικής υποστήριξης

8.1.5. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τοπικών Δικτύων Επιχειρηματικότητας στους τομείς της διανομής-έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων-προβολής και 
προώθησης-δημιουργίας θέσεων εργασίας

8.1.Γ Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης (επικέντρωση σε τομείς όπου η περιφερειακή οικονομία διαθέτει συγκριτικά 
πλεονεκτήματα)

8.1.6 Προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης της αυτοαπασχόλησης για ανέργους σε τομείς με συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

8.1.7 Περιφερειακό Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων Μικροδανείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και αυταπασχόλησης των ανέργων με 
χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίων επένδυσης και Κεφαλαίων Κίνησης

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

8.1.1 Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Σύντομη περιγραφή

Η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε τομείς και κλάδους που θα αναδειχτούν από τη διαδικασία έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΔΜ 
καθώς και οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα μίγμα παρεμβάσεων που σε συνέργια με δράσεις ενίσχυσης της 
απασχόλησης να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας και της δημιουργίας θέσεων 
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Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

απασχόλησης.

Θα επιδιωχθεί να προωθηθεί μόχλευση πόρων και μέσων για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, θα αξιοποιηθούν μηχανισμοί 
συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης νέων εν δυνάμει επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ θα υλοποιηθούν και στοχευμένες 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε.

Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης-αυτοπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αναφορά τη 
διαφοροποίηση σε τομείς συμπληρωματικούς προς τον πρωτογενή τομέα (π.χ. μεταποίηση, τουρισμός) ή προστιθέμενης αξίας για την τοπική ανάπτυξη 
(π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές και τεχνικές υπηρεσίες, τοπική παράδοση κλπ).

 

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Άνεργοι, νέοι, απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ, Επιχειρήσεις, Εργαζόμενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιστημονικοί Φορείς, ΜΚΟ, Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, Αστικές 
Συμπράξεις, δίκτυα τοπικών φορέων , ΟΑΕΔ, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ.

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
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1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
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Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 8iii - Self employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 unemployed, 
including long-

Number ESF Transition 0,00 0,00 140,00 ΕΡΕΥΝΑ Ετήσια
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ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

term unemployed

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 8  -  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 8 -  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO01 O unemployed, including long-term 
unemployed

Number ESF Transition 60 140,00 ΕΡΕΥΝΑ

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ESF Transition 600000 1.753.366,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework
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2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 8 -  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 109. Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability 1.402.693,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 8 -  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 01. Non-repayable grant 1.402.693,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 8 -  Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Fund Category of region Code € amount

 ESF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 1.402.693,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms
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Priority axis 8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Fund Category of region Code € amount

 ESF Transition 07. Not applicable 1.402.693,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 04. Strengthening research, technological development and innovation 1.402.693,00

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 13 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 9

Title of the priority axis Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9a

Title of the investment priority Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0911

Title  of the specific objective Ενίσχυση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην υλοποίηση στοχευμένων επεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας και την αντιμετώπιση νέων ασθενειών ή/και την άρση ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων που αφορούν την πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0911 - Ενίσχυση των υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2026 Ποσοστό πληθυσμού που έχει 
πρόσβαση σε βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

% πληθυσμού Transition 90,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

9.1.Α. Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών υγείας  

9.1.Α.1 Βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση υποδομών Υγείας (δράσεις αναμόρφωσης χώρων, επεκτάσεις κτιρίων – ανέγερση νέων πτερύγων, κατασκευές 
περιφερειακών ιατρείων, προμήθειες ειδικού εξοπλισμού, αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού, βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αρχειοθέτησης κλπ)

9.1.Β. Ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών υγείας

9.1.A.1 Ανάπτυξη δομών για τη διαχείριση του πόνου, μονάδων τεχνητού νεφρού, κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, Μονάδων Ημερήσιας 
Νοσηλείας, στις περιοχές που δεν υπάρχουν.

9.1.A.2 Ανάπτυξη εξειδικευμένων δομών (Alzheimer, αυτισμός κλπ).

9.1.A.3 Δημιουργία μετανοσοκομειακών ξενώνων σε επιλεγμένες περιοχές για τους ψυχικά ασθενείς.

9.1.A.4 Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε Τομείς Ψυχικής Υγείας που υστερούν ή είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τους πιο αναπτυγμένους ΤοΨΥ.

9.1.Γ. Ανάπτυξη και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών
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9.1.Γ.1 Δημιουργία, βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση κοινωνικών υποδομών (δράσεις αναμόρφωσης χώρων, επεκτάσεις κτιρίων – ανέγερση νέων 
πτερύγων, προμήθειες ειδικού εξοπλισμού, αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού, βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
συστημάτων αρχειοθέτησης κλπ)

9.1.Δ. Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

9.1.1 Ενίσχυση των υποδομών υγείας  και κοινωνικής φροντίδας

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Πολίτες, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, πληθυσμός που ζει στα όρια της φτώχειας, ανασφάλιστοι, και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών 
συμπεριλαμβανομένων και των ακριτικών περιοχών

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς (Νοσοκομεία ΠΔΜ, Κέντρα Υγείας ΠΔΜ, Λοιπές Μονάδες Υγείας ΠΔΜ), οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, Συνεργατικά σχήματα, ΟΤΑ α' βαθμού

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
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1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
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Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting 
social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9a - Investing in health and social infrastructure which contributes to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion 
through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting
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M W T

CO36 Health: 
Population 
covered by 
improved health 
services

Persons ERDF Transition 120.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2114 Υποδομές 
μονάδων 
πρωτοβάθμιας 
και 
δευτεροβάθμιας 
φροντίδας Υγείας 
που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

Μονάδες Υγείας ERDF Transition 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

T2115 Αριθμός 
Υποδομών 
Κοινωνικής 
Φροντίδας

Υποδομές 
Κοινωνικής 
Φροντίδας

ERDF Transition 4,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9c

Title of the investment priority Providing support for social enterprises

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0921

Title  of the specific objective Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, και η 
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ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων για αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών της περιφέρειας
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0921 - Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2027 Άτομα που βρίσκουν απασχόληση 
σε νέες επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας

Φυσικά Πρόσωπα Transition 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

9.2.Α. Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

9.2.Α.1 Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, καθώς και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και 
σχετικών δράσεων (πιστοποίηση ποιότητας, προώθηση ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ κλπ για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

9.2.Α.2 Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας  (τύπου start – up)

9.2.Α.3 Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

9.2.Α.4 Aνάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

9.2.Α.5 Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters)

9.2.Α.6 Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

9.2.1 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
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Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεικές οικογένειες, άνεργοι) κοινωνικές επιχειρήσεις

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Κοιν.Σ.Επ., Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακές Εταιρείες,  Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, ΜΚΟ, Σύλλογοι

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..
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Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9c - Providing support for social enterprises
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Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9c - Providing support for social enterprises

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 Productive 
investment: 
Number of 
enterprises 
receiving support

Enterprises ERDF Transition 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

CO08 Productive 
investment: 
Employment 
increase in 
supported 
enterprises

Full time 
equivalents

ERDF Transition 50,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9d

Title of the investment priority Undertaking investment in the context of community-led local development strategies
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 0931

Title  of the specific objective Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σχετίζονται με την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών σε σχέση με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και προστασίας 
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 0931 - Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2028 Άτομα μειονεκτούντα που 
ωφελούνται από δράσεις 
ολοκληρωμένων χωρικών 
επενδύσεων

Φυσικά Πρόσωπα Transition 200,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια
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2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

9.3.Α. Ολοκληρωμένες στοχευμένες παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

9.3.Α.1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας, επέκτασης, βελτίωσης, αναβάθμισης 
των υποδομών και του εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης /(επιχειρησιακού σχεδιασμού, μάρκετιγκ, πιστοποίησης, αναδιοργάνωσης, 
διαφήμισης, προβολής κλπ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αυτό-απασχόλησης, μερικής και πλήρους απασχόλησης, δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ως αποτέλεσμα αφενός της προετοιμασίας της ομάδας στόχου και αφετέρου της κινητοποίησης των 
τοπικών κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων, και της αξιοποίησης της τοπικής δυναμικής.

9.3.Α.1 Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για την ανάληψη τοπικών αναπτυξιακών δράσεων.

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

9.3.1 Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας  στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Άνεργοι, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:
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Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

ΟΤΑ  και επιχειρήσεις ΟΤΑ, Σύλλογοι, Κοιν.Σ.Επ., ΜΚΟ, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, ΝΠΙΔ,ΝΠΔΔ

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
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Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9d - Undertaking investment in the context of community-led local development strategies

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO36 Health: 
Population 
covered by 
improved health 
services

Persons ERDF Transition 3.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2116 Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις 
τοπικής 
ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία 
τοπικών 
κοινοτήτων σε 
αστικές περιοχές

Υπηρεσίες Υγείας 
και Κοινωνικής 
Φροντίδας

ERDF Transition 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 9  -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
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2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO36 O Health: Population covered by 
improved health services

Persons ERDF Transition 50000 120.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

T2114 O Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας 
Υγείας που δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

Μονάδες Υγείας ERDF Transition 4 5,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

T2115 O Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής 
Φροντίδας

Υποδομές Κοινωνικής Φροντίδας ERDF Transition 2 4,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 8000000 23.240.115,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.
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Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 053. Health infrastructure 10.400.000,00

ERDF Transition 055. Other social infrastructure contributing to regional and local development 6.592.092,00

ERDF Transition 073. Support to social enterprises (SMEs) 400.000,00

ERDF Transition 097. Community-led local development initiatives in urban and rural areas 1.200.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 18.592.092,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 1.200.000,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 17.392.092,00
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Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 05. Other integrated approaches to sustainable urban/rural development 1.200.000,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 17.392.092,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € amount

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή των 
δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα

γ) Εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και δράσεις στήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους 

δ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
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προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

ε) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 10

Title of the priority axis Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ESF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9i

Title of the investment priority Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability



EL 220  EL

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1011

Title  of the specific objective Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σχετίζονται με την αναβάθμιση των προσόντων ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, και την υποστήριξη της οικογένειας με υπηρεσίες, ώστε να αρθούν πιθανά εμπόδια που αφορούν 
την πρόσβαση στην απασχόληση των ομάδων αυτών
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 9i -  Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR01 inactive participants 
engaged in job 
searching upon leaving

Transition Number unemployed, 
including long-
term unemployed

Number 2013 2.000,00 Ερευνα Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

10.1.Α. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, τα οποία οδηγούν 
σε πιστοποίηση

10.1.Β. Προσφορά ισχυρών κινήτρων για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (δράσεις τύπου ΝΘΕ)

10.1.Γ. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων που εκτός της οικονομικής συνδρομής θα 
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Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και δομές επιχειρηματικής καθοδήγησης

10.1.Δ. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την 
ευθύνη φροντίδας  παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

10.1.Ε. Απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής καθώς και μαθήματα αλφαβητισμού (με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας)

10.1.ΣΤ. Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

Σύντομη περιγραφή

Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί προτεραιότητα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΠΔΜ σύμφωνα με την  EUROSTAT το 2013 παρουσιάζει  
ποσοστά ανεργίας από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. 28 και συγκεκριμένα  31,8% συνολική ανεργία (6η υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. 28), 70,6% ανεργία στους 
νέους ηλικίας 15-24 (2η υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. 28), 65,2% μακροχρόνια άνεργοι και 38,2% άνεργες γυναίκες.

Τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας στην ΠΔΜ σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση συμβάλλουν στην αύξηση της φτώχειας σε επίπεδα επικίνδυνα για την 
κοινωνική συνοχή.

Η εύρεση εργασίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εξόδου από τη φτώχεια για τα άτομα που μπορούν να εργαστούν. Ο κύριος όγκος των δράσεων της 
παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας θα κινηθεί γύρω από την τόνωση της απασχόλησης των ομάδων που απειλούνται από φτώχεια μέσω ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης και ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση.

Περαιτέρω, σχεδιάζεται η ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία και τη σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα και ιδίως των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την παροχή 



EL 223  EL

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υπηρεσιών διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, οι παρεμβάσεις του ΘΣ 9 συνδέονται με την Εθνική Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ένταξη, η οποία θα εξειδικευτεί έως τα τέλη του 2014 σε Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης, τα οποία θα βασίζονται σε 
Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης. Τα εν λόγω Τοπικά Σχέδια θα προκύψουν από την χαρτογράφηση της εκάστοτε περιοχής αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της φτώχειας, τις ομάδες –στόχο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ανάγκες του πληθυσμού, ώστε να είναι εφικτή η ολιστική παρέμβαση 
που εμπεριέχει α) το στάδιο της προστασίας, β) την ενεργοποίηση και γ) την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα,  γυναίκες μονογονεικών οικογενειών, άλλα μειονεκτούντα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια.

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, Κοιν.Σ.Επ., Αστικές Συμπράξεις, δίκτυα τοπικών φορέων , ΟΑΕΔ, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, Γενική 
Γραμματείας Ισότητας.

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
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Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.
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2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO12 participants who 
live in jobless 
households

Number ESF Transition 0,00 0,00 2.100,00 Έρευνα Ετήσια

CO17 other 
disadvantaged

Number ESF Transition 0,00 0,00 350,00 Έρευνα Ετήσια

CO20 number of 
projects fully or 
partially 

Number ESF Transition 0,00 0,00 4,00 ΟΠΣ Ετήσια
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Investment priority 9i - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

implemented by 
social partners or 
non-
governmental 
organisations

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9iii

Title of the investment priority Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1021

Title  of the specific objective Εντοπισμός και καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σχετίζονται με την πρόσβαση των ειδικών και ευάλωτων  ομάδων στην κοινωνική ζωή και 
στην απασχόληση, χωρίς διακρίσεις και την αξιοποίηση των ειδικών ικανοτήτων τους με τη δημιουργία ευκαιριών 
συμμετοχής στην κοινωνική ζωή και στην απασχόληση 
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 9iii -  Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR05 disadvantaged 
participants engaged in 
job searching, 
education/ training, 
gaining a qualification, 
or in employment, 
including self-
employment ,  upon 
leaving

Transition Number Number 2013 20,00 Ερευνα Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

10.2.Α. Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και αποφυγή ιδρυματισμού/Μείωση της ακούσιας νοσηλείας.

10.2.Β. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες
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Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

10.2.Γ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

10.2.Δ. Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων

10.2.Ε. Ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία (λειτουργία ξενώνων, προστατευμένα διαμερίσματα)/Ενίσχυση της αυτό-
εκπροσώπησης των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία/Εκπαίδευση και υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου με ψυχική αναπηρία/Ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση για τον περιορισμό του στίγματος κλπ.

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

10.2.1 Εντοπισμός και καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

Σύντομη περιγραφή

Βασική στόχευση είναι να αναπτυχθούν επαρκείς ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων μορφών διακρίσεων και αποκλεισμών που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Δεύτερο άξονα παρέμβασης θα αποτελέσουν και τα άτομα με ψυχική αναπηρία τα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των περισσότερο αποκλεισμένων 
ομάδων. Γι αυτά τα άτομα ο στιγματισμός, οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβασή τους στην υγεία, την 
κοινωνική προστασία και την ποιότητα ζωής.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Άτομα με αναπηρία, άτομα με ψυχικές ασθένειες

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:
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Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Νοσοκομεία, Προνοιακές δομές, Κοιν.Σ.Επ., ΜΚΟ, Σύλλογοι, ΟΑΕΔ, Κοινωνικοοικονομικοί εταίροι

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
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Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9iii - Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO16 participants with 
disabilities

Number ESF Transition 0,00 0,00 100,00 Έρευνα Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9iv

Title of the investment priority Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1031

Title  of the specific objective Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων  ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας κοινωνικής φροντίδας και 
προστασίας.
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 9iv -  Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR05 disadvantaged 
participants engaged in 
job searching, 
education/ training, 
gaining a qualification, 
or in employment, 
including self-
employment ,  upon 
leaving

Transition Number Number 2013 2.000,00 Ερευνα Ετήσια

T2029 Ποσοστό κάλυψης  επί 
του γενικού συνόλου 
των ανασφάλιστων 
πολιτών

Transition % κάλυψης 
ανασφάλιστων 
πολιτών

Ratio 2013 22,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

10.3.Α. Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Κοινωνικοοικονομικής Κρίσης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες - Health Safety Net  που περιλαμβάνει:



EL 234  EL

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

10.3.Α.1 Ανάπτυξη Νέων Μοντέλων Παροχής Υπηρεσιών Υγεία (πχ κοινωνικά ιατρεία)

10.3.Α.2 Εισιτήριο Υγείας ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ (health voucher)

10.3.Α.3 Υγεία κατ’ οίκον (κατ΄οίκον παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομα με σοβαρά κινητικά και λειτουργικά προβλήματα, λόγω ασθένειας ή 
τραυματισμού)

10.3.Α.4 Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας

10.3.Α.5 Εμβολιασμοί παιδιών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

10.3.Α.6 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης εθελοντικής προσφοράς σε θέματα υγείας

10.3.Β. Κοινωνική Φροντίδα και Προστασία 

10.3.Β.1 Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε 
ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο).

10.3.Β.2 Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης Φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κ.α.)

10.3.Β.3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα διημέρευσης

10.3.Β.4 Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας (συμβουλευτική γονέων για την ομαλή λειτουργία της οικογένειας και την διαχείριση 
προβληματικών συμπεριφορών/ δράσεις δημιουργικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην 
κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη του παιδιού καθώς και την προετοιμασία του στα μαθήματα του σχολείου/δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης 
για την κατ΄ οίκον κάλυψη αναγκών σίτισης).

10.3.Β.5 Υποβοήθηση στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούν εμπόδια στην ένταξη στην αγορά εργασίας όπως πχ ευθύνες φροντίδας 
ατόμων, διαχείριση του χρέους και των διαθέσιμων χρημάτων, εξάρτηση από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, προβλήματα στις σχέσεις στη οικογένεια και 
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Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

την ανατροφή των παιδιών, προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ψυχικής υγείας (ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, διαχείριση του 
θυμού, ανάπτυξη κινήτρων κλπ).

10.3.Β.6 Ενθάρρυνση  του εθελοντισμού σε θέματα κοινωνικής προστασίας (τοπικά δίκτυα, ομάδες ΜΚΟ)

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

10.3.1 Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων  ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας.

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, οι παρεμβάσεις του ΘΣ 9 συνδέονται με την Εθνική Στρατηγική για την 
Κοινωνική Ένταξη, η οποία θα εξειδικευτεί σε Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης.

Βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω:

• της ανάπτυξης στοχευμένων δράσεων μέσα από ένα Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας με διασύνδεση όλων των 
κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων παροχής κοινωνικής προστασίας, δημοσίου, ιδιωτικού, εθελοντικού, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα σε 
επίπεδο Δήμου.

• της εξασφάλισης και παροχής του ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγείας και

• της ανάπτυξης παρεμβάσεων αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες,  πληθυσμός που ζει στα όρια της φτώχειας, ανασφάλιστοι, και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.
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Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΟΤΑ και επιχειρήσεις τους, Νοσοκομεία, Δομές ΠΦΥ, ΜΚΟ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, φυσικά πρόσωπα, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, εκκλησία, εθελοντικές 
οργανώσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.
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Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest



EL 238  EL

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9iv - Enhancing access to affordable, sustainable and high quality services, including health care and social services of general interest

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO12 participants who 
live in jobless 
households

Number ESF Transition 0,00 0,00 2.700,00 Έρευνα Ετήσια

CO17 other 
disadvantaged

Number ESF Transition 0,00 0,00 13.500,00 Έρευνα Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9v

Title of the investment priority Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1041

Title  of the specific objective Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τομέα της 
κοινωνικής οικονομίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες  επιχειρήσεις για αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών της περιφέρειας 
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 9v -  Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR06 participants in 
employment, including 
self-employment, six 
months after leaving

Transition Number unemployed, 
including long-
term unemployed

Number 2013 34,00 Ερευνα Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

10.4.Α. Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη της δραστηριότητας (Pre start up και  Start up Υποστήριξη, Συμβουλευτική, Εξειδικευμένη Κατάρτιση, 
Πρακτική άσκηση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών μέσω Erasmus, Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου, Επιχορήγηση Διαδικασιών ίδρυσης, Υπηρεσίες 
coaching-mentoring,  Υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών συμβουλών )

10.4.Β. Χρηματοδοτικά εργαλεία  (Επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, Επιστρεπτέες επιχορηγήσεις, 
Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστωτικά προϊόντα κλπ)
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Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

10.4.Γ. Χορήγηση μικροδανείων

10.4.Δ. Δημιουργία και υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών  για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

10.4.Ε. Ενέργειες ευαισθητοποίησης περί την Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

1. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων

Σύντομη περιγραφή:

Σημαντικές κρίνονται οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να αυξηθούν 
οι δυνατότητες απασχόλησης στα άτομα που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να καλύψει πραγματικές ανάγκες και να διασφαλίσει προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
μέριμνας για όλους, με καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας, από τον πρωτογενή έως τον τεταρτογενή τομέα, δηλαδή τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, 
με ευρύτητα ειδικών παραγόμενων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς, όπως η αξιοποίηση 
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων, η οικολογία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η 
εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας κ.ά.

Στόχος κατά τη νέα προγραμματική περίοδο είναι να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω της 
κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής οικονομίας με την αξιοποίηση 
χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στον εν λόγω τομέα.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):
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Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,  κοινωνικές επιχειρήσεις

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

Κοιν.Σ.Επ., ΝΠΔΔ, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Αναπτυξιακές Εταιρείες,  Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, ΝΠΙΔ.

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
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Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9v - Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 unemployed, 
including long-
term unemployed

Number ESF Transition 0,00 0,00 34,00 Έρευνα Ετήσια

CO23 number of 
supported micro, 
small and 
medium-sized 
enterprises 
(including 
cooperative 
enterprises, 
enterprises of the 
social economy)

Number ESF Transition 0,00 0,00 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 9vi

Title of the investment priority Community-led local development strategies
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1051

Title  of the specific objective Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων στην ενίσχυση της απασχόλησης με την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
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Table 4: Common result indicators for which a target value has been set and programme-specific result indicators corresponding to the specific 
objective (by investment priority and category of region) (for the ESF)

Investment priority : 9vi -  Community-led local development strategies

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Category 
of region

Measure
ment 

unit for 
indicator

Common 
output 

indicator 
used as 

basis for 
target 
setting

M W T

Measure
ment 

unit for 
baseline 

and 
target

Baseline 
year

M W T

Source of 
data

Frequency of 
reporting

CR04 participants in 
employment, including 
self-employment,  upon 
leaving

Transition Number unemployed, 
including long-
term unemployed

Number 2013 80,00 Ερευνα Ετήσια

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

10.5.Α Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων για την ανάληψη τοπικών αναπτυξιακών δράσεων.

10.5.Β Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων, ως αποτέλεσμα αφενός της προετοιμασίας της ομάδας στόχου και αφετέρου της κινητοποίησης των τοπικών κοινωνικών και επιχειρηματικών 
φορέων, όπως και της αξιοποίησης της τοπικής δυναμικής.



EL 247  EL

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

Ενδεικτικά οι ολοκληρωμένες αυτές παρεμβάσεις θα μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

10.5.Β.1 Μελέτες/έρευνες για την ανάλυση της κατάστασης της αγοράς εργασίας για τα άτομα της ομάδας στόχου

10.5.Β.2 προσφορά ισχυρών κινήτρων των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,

10.5.Β.3 επέκταση της απασχόλησης σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον ευρύτερο μη-κερδοσκοπικό τομέα της οικονομίας (non-market economy),

10.5.Β.4 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων που εκτός της οικονομικής συνδρομής θα 
περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και δομές επιχειρηματικής καθοδήγησης.

10.5.Β.5 κίνητρα για τους εργοδότες που συνάπτουν και διατηρούν συμβάσεις υπεργολαβίας με επιχειρήσεις ΑμεΑ.

10.5.Β.6 Προσωπικός Βοηθός που θα καλύπτει εργαζόμενους με αναπηρίες σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ή όχι, αυτοαπασχολούμενους και όσους 
παρακολουθούν προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδράμοντας με στοχευμένη υποβοήθηση για να επιτελέσουν της εργασία τους.

10.5.Β.7 Υποστήριξη των αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων-στόχου για ίδρυση και λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων

10.5.Β.8 Πολιτικές ενεργοποίησης των  Ε.Κ.Ο. μέσω αναβάθμισης και δικτύωσης  δομών που ενδυναμώνουν, συμβουλεύουν και εκπαιδεύουν σε θέματα 
προσωπικής  και οικογενειακής ανάπτυξης

10.5.Β.9 Εκστρατείες ενημέρωσης επιχειρηματιών-εργοδοτών/ παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία

10.5.Β.10 Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

10.5.Β.11 Ενθάρρυνση  του εθελοντισμού

10.5.Β.12 Δραστηριότητες για την διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων των ομάδων στόχου που θα παρέχουν στήριξη για την πρόληψη οι 
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Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

εργαζόμενοι να μη μείνουν άνεργοι ή άεργοι, λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή κατάσταση της υγείας τους.

10.5.Β.13 Σύμφωνα απασχόλησης

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:

10.5.1 Κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων στην ενίσχυση της απασχόλησης με την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών.

Σύντομη περιγραφή:

Οι σχετικές παρεμβάσεις θα αναδειχθούν και θα σχεδιασθούν «από τα κάτω», ως Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤΟΚ - CLLDs) ή στο πλαίσιο λοιπών Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων.

Το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές μέσω στοχευμένων και συνδυασμένων παρεμβάσεων, τόσο 
ιδιωτικού χαρακτήρα όσο και δημοσίου.

Το ΕΚΤ θα συνδράμει με παρεμβάσεις που θα αφορούν την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων κλπ.

Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Θα καθοριστούν στο πλαίσιο του κάθε Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος 

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:



EL 249  EL

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

Θα καθοριστούν στο πλαίσιο του κάθε Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος

 

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
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υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies
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2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 9vi - Community-led local development strategies

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO01 unemployed, 
including long-
term unemployed

Number ESF Transition 0,00 0,00 60,00 Έρευνα Ετήσια

CO17 other 
disadvantaged

Number ESF Transition 0,00 0,00 20,00 Έρευνα Ετήσια

CO23 number of 
supported micro, 
small and 
medium-sized 
enterprises 
(including 
cooperative 
enterprises, 
enterprises of the 
social economy)

Number ESF Transition 0,00 0,00 10,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 10  -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
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2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 10 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO12 O participants who live in jobless 
households

Number ESF Transition 2300 4.800,00 Έρευνα

CO17 O other disadvantaged Number ESF Transition 5100 13.870,00 Έρευνα

CO20 O number of projects fully or 
partially implemented by social 
partners or non-governmental 
organisations

Number ESF Transition 2 4,00 ΟΠΣ

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ESF Transition 8000000 21.308.834,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 10 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
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Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 109. Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability 10.247.067,00

ESF Transition 111. Combating all forms of discrimination and promoting equal opportunities 659.520,00

ESF Transition 112. Enhancing access to affordable, sustainable and high-quality services, including health care and social services of general interest 5.000.000,00

ESF Transition 113. Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to 
facilitate access to employment

340.480,00

ESF Transition 114. Community-led local development strategies 800.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 10 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 01. Non-repayable grant 17.047.067,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 10 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € amount

 ESF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 800.000,00

 ESF Transition 07. Not applicable 16.247.067,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
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Fund Category of region Code € amount

 ESF Transition 06. Community-led local development initiatives 800.000,00

 ESF Transition 07. Not applicable 16.247.067,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € amount

ESF Transition 06. Non-discrimination 5.000.000,00

ESF Transition 07. Gender equality 5.000.000,00

ESF Transition 08. Not applicable 7.047.067,00

2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθεί και ενισχύει την προσπάθεια για ποιοτική εφαρμογή των 
δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας.

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα

γ) Εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και δράσεις στήριξης των δυνητικών δικαιούχων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους 
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δ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

ε) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 13 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ
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.

2.A.1 Priority axis

ID of the priority axis 11

Title of the priority axis Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments
 The entire priority axis will be implemented solely through financial instruments set up at Union level
 The entire priority axis will be implemented through community-led local development
 For the ESF: The entire priority axis is dedicated to social innovation or to transnational cooperation, or both

2.A.2 Justification for the establishment of a priority axis covering more than one category of region, thematic objective or fund (where 
applicable)

2.A.3 Fund, category of region and calculation basis for Union support

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible 
public expenditure)

Category of region for outermost regions and northern 
sparsely populated  regions (where applicable)

ERDF Transition Public

2.A.4 Investment priority

ID of the investment priority 10a

Title of the investment priority Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
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2.A.5 Specific objectives corresponding to the investment priority and expected results

ID  of the specific objective 1111

Title  of the specific objective Ενίσχυση υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Results that the Member States 
seek to achieve with Union 
support

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν στην ενίσχυση, αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στην ενίσχυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
βελτίωσης της συνάφειας τους με την αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.    
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Table 3: Programme-specific result indicators, by specific objective (for the ERDF and the Cohesion Fund)

Specific objective 1111 - Ενίσχυση υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

ID Indicator Measurement unit Category of region (where 
relevant)

Baseline value Baseline 
year

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

T2032 Αύξηση του επιπέδου κάλυψης των 
αναγκών σε βελτιωμένες υποδο

% Transition 85,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2031 Αύξηση του επιπέδου κάλυψης των 
αναγκών σε βελτιωμένες υποδομές 
σχολικής εκπαίδευσης 

% Transition 95,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2030 Αύξηση του επιπέδου κάλυψης των 
αναγκών σε βελτιωμένες υποδομές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

% Transition 100,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης Στοιχεία 
Δικαιούχων

Ετήσια



EL 259  EL

2.A.6 Action to be supported under the investment priority (by investment priority)

 2.A.6.1 Description of the type and examples of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives including, where 
appropriate, the identification of main target groups, specific territories targeted and types of beneficiaries

Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:

11.1.Α. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

11.1.Α.1 Βελτίωση, αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

11.1.Α.2 Μετατροπές κτιρίων για τη στέγαση τμημάτων του Πανεπιστημίου όπου απαιτείται

11.1.Α.3 Αναβάθμιση του εξοπλισμού των ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

11.1.Α.4 Δημιουργία εκπαιδευτικών πάρκων και κέντρων διάδοσης τεχνολογίας.

11.1.Β. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

11.1.Β.1 Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

11.1.Γ. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

11.1.Γ.1 Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη στέγαση και λειτουργία δομών προσχολικής εκπαίδευσης

Συμβολή στην επίτευξη των ειδικών στόχων:
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Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

11.1.1      Ενίσχυση υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Βασικοί ωφελούμενοι (ομάδες στόχου):

Μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, φοιτητές, εκπαιδευτές,

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΤΑ α' βαθμού, I.E.K. 

 2.A.6.2 Guiding principles for selection of operations

Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π., η Δ.Α. θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων  είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του 
προγράμματος. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 
αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

Είναι προφανές ότι θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με τις επιλεξιμότητες και τους στόχους των Ταμείων και τούτο θα είναι ήδη ξεκάθαρο –
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Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

μαζί και με όλα τα άλλα κριτήρια- από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την Δ.Α..

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η Δ.Α. θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια –στη βάση κατευθύνσεων που θα εκδοθούν από την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού- στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την ικανότητα και επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται επίσης να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
υλοποίηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Όπως αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή 
σύνδεση της υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία των επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος 
ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες και παράλληλα επιδιώκεται η 
ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων στις 
περιπτώσεις που αποτελούν μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά 
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητα. Το τελευταίο θα αποτελέσει ειδικό κριτήριο και θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις Δ.Α.

Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή 
περιφερειακές στρατηγικές,  όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων, της 
Απασχόλησης, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας.

2.A.6.3 Planned use of financial instruments (where appropriate)

Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
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2.A.6.4 Planned use of major projects (where appropriate)

Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

2.A.6.5 Output indicators by investment priority and, where appropriate by category of region

Table 5: Common and programme-specific output indicators (by investment priority, broken down by category of region for the ESF, and where 
relevant, for the ERDF)

Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

Target value (2023)ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

CO35 Childcare and 
education: 
Capacity of 
supported 
childcare or 
education 
infrastructure

Persons ERDF Transition 2.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια

T2117 Αριθμός 
Υποδομών 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που 
κατασκευάζονται 
- βελτιώνονται

Υποδομές 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης

ERDF Transition 2,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης

Ετήσια

T2118 Αίθουσες 
διδασκαλίας 
προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας 
και 

Αίθουσες 
Διδασκαλίας

ERDF Transition 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθησ
ης,  Στοιχεία 
και Μελέτες 
Δικαιούχων

Ετήσια
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Investment priority 10a - Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure

ID Indicator Measurement unit Fund Category of region (where 
relevant)

Target value (2023) Source of data Frequency of 
reporting

M W T

δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που 
κατασκευάζονται 
- βελτιώνονται

2.A.7 Social innovation, transnational cooperation and contribution to thematic objectives 1-7 
Priority axis 11  -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

2.A.8 Performance framework

Table 6: Performance framework of the priority axis (by fund and, for the ERDF and ESF, category of region)

Priority axis 11 -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Milestone for 2018 Final target (2023)ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

M W T M W T

Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriate

CO35 O Childcare and education: 
Capacity of supported childcare 
or education infrastructure

Persons ERDF Transition 0 2.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
Δικαιούχων

K206 I Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων

Αριθμός ERDF Transition 2 ΟΠΣ

T2118 O Αίθουσες διδασκαλίας 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που κατασκευάζονται - 

Αίθουσες Διδασκαλίας ERDF Transition 25 30,00 Σύστημα 
Παρακολούθηση
ς,  Στοιχεία και 
Μελέτες 
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Priority axis 11 -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ID Indicator 
type

Indicator or key 
implementation step

Measurement unit, where 
appropriate

Fund Category of 
region

Milestone for 2018 Final target (2023) Source of data Explanation of 
relevance of indicator, 
where appropriateβελτιώνονται Δικαιούχων

F100 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών EUR ERDF Transition 18500000 59.740.115,00 ΟΠΣ

Additional qualitative information on the establishment of the performance framework

2.A.9 Categories of intervention
Categories of intervention corresponding to the content of the priority axis based on a nomenclature adopted by the Commission, and indicative 
breakdown of Union support.

Tables 7-11: Categories of intervention 

Table 7: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 11 -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 049. Education infrastructure for tertiary education 40.000.000,00

ERDF Transition 051. Education infrastructure for school education (primary and general secondary education) 4.592.092,00

ERDF Transition 052. Infrastructure for early childhood education and care 3.200.000,00

Table 8: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 11 -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
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Fund Category of region Code € amount

ERDF Transition 01. Non-repayable grant 47.792.092,00

Table 9: Dimension 3 - Territory type

Priority axis 11 -  Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 02. Small Urban areas (intermediate density >5 000 population) 40.000.000,00

 ERDF Transition 07. Not applicable 7.792.092,00

Table 10: Dimension 4 - Territorial delivery mechanisms

Priority axis 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Fund Category of region Code € amount

 ERDF Transition 07. Not applicable 47.792.092,00

Table 11: Dimension 6 - ESF secondary theme (ESF and YEI only)

Priority axis 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Fund Category of region Code € amount
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2.A.10 Summary of the planned use of technical assistance including, where necessary, actions to reinforce the administrative capacity of 
authorities involved in the management and control of the programmes and beneficiaries (where appropriate) (by priority axis)

Priority axis: 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Η χρήση της συνδρομής που προβλέπεται για τον Άξονα περιλαμβάνει:

α) Βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας  

β) Εκπόνηση στοχευμένων εμπειρογνωμοσύνων – μελετών για την προετοιμασία υλοποίησης δράσεων του Άξονα  

γ) Μέτρα για τη διάχυση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και 
προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών

δ) Εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και 
αξιολόγησης

Επίσης κατά περίπτωση θα περιλαμβάνονται δράσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον Άξονα 12 της Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ
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.

2.B DESCRIPTION OF THE PRIORITY AXES FOR TECHNICAL ASSISTANCE 

2.B.1 Priority axis

ID of the priority axis 12

Title of the priority axis Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

2.B.2 Justification for establishing a priority axis covering more than one category of region (where applicable)

2.B.3 Fund and category of region

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible public 
expenditure)

 ERDF Transition Public

2.B.4 Specific objectives and expected results 

ID Specific objective  Results that the Member States seek to achieve with Union support

1210 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και 
εφαρμογής του προγράμματος

Με την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης προς δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους 
των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ επιδιώκεται:

• αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του 
προγράμματος

• τεχνική στήριξη περιφερειακού συστήματος καινοτομίας & επιχειρηματικότητας
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ID Specific objective  Results that the Member States seek to achieve with Union support

• ωρίμανση έργων

• ωρίμανση και εκπλήρωση των απαιτήσεων δυνητικής ένταξης σημαντικών Έργων ΕΤΠΑ

• τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και δυνητικών 
δικαιούχων έργων ΕΤΠΑ

• προετοιμασία και εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επιλεγμένες κατηγορίες 
έργων

• εξασφάλιση δημοσιότητας και πληροφόρησης φορέων και πολιτών και κινητοποίησή τους για 
συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων

• ευαισθητοποίηση του κοινού κατά την εφραμογή δράσεων του προγράμματος οριζόντιου 
χαρακτήρα  
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2.B.5 Result indicators

Table 12: Programme-specific result indicators (by specific objective) (for ERDF/ESF/Cohesion Fund)

Priority axis 1210 -  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Measurement unit

M W T

Baseline 
year

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

2.B.6 Actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives (by priority axis)

2.B.6.1 A description of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives
Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων τεχνικής συνδρομής ΕΤΠΑ:

12.1.Α Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης

 

12.1.Β Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας  δράσεων του προγράμματος

Ενδεικτικές Δράσεις :

• Υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης ΕΔΑ/ΠΔΜ και στήριξης δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και της 
δυνατότητας ωρίμανσης κρίσιμων έργων για την υλοποίηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος

• Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής RIS3 συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης λειτουργίας του Περιφερειακού 
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Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Συμβουλίου Καινοτομίας της ΠΔΜ

• Δράσεις για τη διαμόρφωση και υποστήριξης της εταιρικής σχέσης (συμμετοχή φορέων στη διαβούλευση, παρακολούθηση, κλπ) του 
Προγράμματος.

• Δράσεις στήριξης του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας όπως: 

• Υποστήριξη ad hoc θεματικών ομάδων (ΘΟΕ) ή/και ενδεχόμενα για τις τύπου Δομών Επιχειρηματικής Δράσης (ΔΕΔ) που δημιουργούνται 
κατά περίπτωση και για συγκεκριμένο σκοπό με συμμετοχή εκπροσώπων από κλάδους της τετραπλής έλικας για τον σχεδιασμό συγκεκριμμένων 
δράσεων

(Οι Θεματικές Ομάδες Εργασίας (ΘΟΕ) συστήνονται από το ΠΣΚ με συγκεκριμένο σκοπό και χρονοδιάγραμμα δράσης για θέματα σχετικά με τη RIS3. 
Το αποτέλεσμα του έργου τους δίνει αναπληροφόρηση ως προς  την επαναδιαμόρφωση, αν και όποτε χρειαστεί  της RIS3.

(Οι Δομές Επιχειρηματικής Δράσης (ΔΕΔ) συνιστούν εργαλεία της RIS3 προερχόμενες από τις πρωτοβουλίες της επιχειρηματικής κοινότητας. Αυτο-
οργανώνονται με βάση το κοινό ενδιαφέρον για ανάπτυξη ή εφαρμογή δράσεων ΕΤΑΚ, αποφασίζουν τον τρόπο λειτουργίας και συντονισμού, επιλέγουν 
τους στόχους κ.α.. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ΔΕΔ, απαιτούν το πλέον απλό και δόκιμο πλαίσιο σύστασης – διάλυσης &    λειτουργίας και 
τη χρήση αντιστοίχων απλών μεθόδων χρηματοδότησης (πχ κουπόνια καινοτομίας)

• Δραστηριότητες ενημέρωσης για ευκαιρίες χρηματοδότησης δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας.

• Δραστηριότητες υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων.

• Δραστηριότητες διάχυσης διεθνών καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας για το περιφερειακό παραγωγικό σύστημα μέσω ενημέρωσης 
και επιδεικτικών δράσεων.

• Υποστήριξης δομών ενημέρωσης – πληροφόρησης και ενθάρρυνσης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ της ΠΔΜ με έμφαση στην υποστήριξη του 
ρόλου των Επιστημονικών & Παραγωγικών Επιμελητηρίων.

• Μελέτη περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΠ 5.1)

• Μελέτη περιφερειακού σχεδίου για τη βελτίωση της αστικής και περιφερειακής κινητικότητας (ΕΠ 7.3)
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Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

• Μελέτες / Εμπειρογνωμοσύνες για την εξειδίκευση του προγράμματος, φέρουσας ικανότητας τουριστικών προορισμών, σχεδιασμού ενιαίων 
τουριστικών προορισμών και ανάδειξης τουριστικής ταυτότητας ΠΔΜ, κατάρτιση οδηγών υλοποίησης και αξιολόγησης σχεδίων ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων.

• Δραστηριότητες υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων για την ένταξη των προϊόντων του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, του αγροδιατροφικού και βιοτεχνικού τομέα στο δίκτυο τουρισμός/πολιτισμός.

• Έξοδα μετακινήσεων Προσωπικού ΕΔΑ/ΠΔΜ

• Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος
• Εκ των προτέρων αξιολόγηση και ΣΜΠΕ 
• Δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης δυνητικών δικαιούχων

 

12.1.Γ Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του προγράμματος 

Ενδεικτικές Δράσεις :

• Δράσεις δημοσιοποίησης και πληροφόρησης

Δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης δυνητικών δικαιούχων

 

12.1.Δ Δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
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2.B.6.2 Output indicators expected to contribute  to results  (by priority axis)  

Table 13: Output indicators (by priority axis) (for ERDF/ESF/Cohesion Fund)

Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Target value (2023) (optional) Source of dataID Indicator (name of indicator) Measurement unit

M W T

2.B.7 Categories of intervention (by priority axis)

Corresponding categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an indicative breakdown of the Union support

Tables 14-16: Categories of intervention

Table 14: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € Amount

 ERDF Transition 121. Preparation, implementation, monitoring and inspection 2.283.825,00  

 ERDF Transition 122. Evaluation and studies 1.440.000,00  

 ERDF Transition 123. Information and communication 800.000,00  

Table 15: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
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Fund Category of region Code € Amount

   ERDF Transition 01. Non-repayable grant 4.523.825,00

Table 16: Dimension 3 – Territory type

Priority axis 12 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Fund Category of region Code € Amount

ERDF Transition 07. Not applicable 4.523.825,00 

2.B.1 Priority axis

ID of the priority axis 13

Title of the priority axis Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

2.B.2 Justification for establishing a priority axis covering more than one category of region (where applicable)

2.B.3 Fund and category of region

Fund Category of region Calculation basis (total eligible expenditure or eligible public 
expenditure)

 ESF Transition Public

2.B.4 Specific objectives and expected results 

ID Specific objective  Results that the Member States seek to achieve with Union support
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ID Specific objective  Results that the Member States seek to achieve with Union support

1310 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και 
εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

Με την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης προς δικαιούχους και δυνητικούς δικαιούχους 
του Άξονα Προτεραιότητας ΕΚΤ επιδιώκεται:

• ωρίμανση έργων ΕΚΤ

• τεχνική υποστήριξη και ενίσχυση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και δυνητικών 
δικαιούχων έργων ΕΚΤ

• ευαισθητοποίηση του κοινού κατά την εφαρμογή δράσεων του προγράμματος οριζόντιου 
χαρακτήρα  
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2.B.5 Result indicators

Table 12: Programme-specific result indicators (by specific objective) (for ERDF/ESF/Cohesion Fund)

Priority axis 1310 -  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

Baseline value Target value (2023)ID Indicator Measurement unit

M W T

Baseline 
year

M W T

Source of data Frequency of 
reporting

2.B.6 Actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives (by priority axis)

2.B.6.1 A description of actions to be supported and their expected contribution to the specific objectives
Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων τεχνικής βοήθειας ΕΚΤ:

 

13.1.Α Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)

13.1.β  Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας  δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ)

 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων τεχνικής συνδρομής ΕΚΤ:

 



EL 276  EL

Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

• Υποστήριξη δομών και υπηρεσιών για την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων καταπολέμησης της φτώχειας.

• Υποστήριξη δομών και υπηρεσιών για την παρακολούθηση της σχολικής διαρροής

• Μελέτη περιφερειακού σχεδίου για την καταπολέμηση της φτώχειας (ΘΣ 9)

• Μελέτες / Εμπειρογνωμοσύνες για την εξειδίκευση του προγράμματος (ΘΣ 8, 9)

 

13.1.Γ Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων (ΕΚΤ)

 

Ενδεικτικοί τύποι δράσεων τεχνικής συνδρομής ΕΚΤ:

• Δράσεις δημοσιοποίησης και πληροφόρησης

• Δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης δυνητικών δικαιούχων

 

13.1.Δ  Δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων (ΕΚΤ)

2.B.6.2 Output indicators expected to contribute  to results  (by priority axis)  

Table 13: Output indicators (by priority axis) (for ERDF/ESF/Cohesion Fund)
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Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Target value (2023) (optional) Source of dataID Indicator (name of indicator) Measurement unit

M W T

2.B.7 Categories of intervention (by priority axis)

Corresponding categories of intervention based on a nomenclature adopted by the Commission, and an indicative breakdown of the Union support

Tables 14-16: Categories of intervention

Table 14: Dimension 1 - Intervention field

Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € Amount

 ESF Transition 121. Preparation, implementation, monitoring and inspection 185.933,00  

 ESF Transition 122. Evaluation and studies 80.000,00  

 ESF Transition 123. Information and communication 80.000,00  

Table 15: Dimension 2 - Form of finance

Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € Amount

   ESF Transition 01. Non-repayable grant 345.933,00
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Table 16: Dimension 3 – Territory type

Priority axis 13 -  Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

Fund Category of region Code € Amount

ESF Transition 07. Not applicable 345.933,00 
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3. FINANCING PLAN

3.1 Financial appropriation from each fund and amounts for performance reserve

Table 17
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TotalFund Category of 

region
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve
Main 

allocation
Performance 

reserve

ERDF Transition 32.343.621,00 2.023.236,00 32.201.159,00 2.014.142,00 32.394.231,00 2.026.466,00 33.055.009,00 2.068.643,00 33.515.785,00 2.098.055,00 33.743.947,00 2.112.618,00 34.064.503,00 2.133.080,00 231.318.255,00 14.476.240,00

Total ERDF 32.343.621,00 2.023.236,00 32.201.159,00 2.014.142,00 32.394.231,00 2.026.466,00 33.055.009,00 2.068.643,00 33.515.785,00 2.098.055,00 33.743.947,00 2.112.618,00 34.064.503,00 2.133.080,00 231.318.255,00 14.476.240,00

ESF Transition 3.089.055,00 194.019,00 2.765.176,00 173.346,00 2.644.444,00 165.640,00 2.296.123,00 143.407,00 2.296.914,00 143.457,00 2.298.102,00 143.533,00 2.298.893,00 143.584,00 17.688.707,00 1.106.986,00

Total ESF 3.089.055,00 194.019,00 2.765.176,00 173.346,00 2.644.444,00 165.640,00 2.296.123,00 143.407,00 2.296.914,00 143.457,00 2.298.102,00 143.533,00 2.298.893,00 143.584,00 17.688.707,00 1.106.986,00

Total 35.432.676,00 2.217.255,00 34.966.335,00 2.187.488,00 35.038.675,00 2.192.106,00 35.351.132,00 2.212.050,00 35.812.699,00 2.241.512,00 36.042.049,00 2.256.151,00 36.363.396,00 2.276.664,00 249.006.962,00 15.583.226,00
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3.2 Total financial appropriation by fund and national co-financing (€) 

Table 18a: Financing plan

Indicative breakdown of 
national counterpart

Main allocation Performance reserve Performan
ce reserve 
amount as 
proportion 

of total 
Union 

support

Priority 
axis

Fund Category of region Basis for 
calculation 
of Union 
support
(Total 

eligible cost 
or public 

eligible cost)

Union 
support

(a)

National 
counterpa

rt

(b) = (c) + 
(d)

National 
public 

funding
(c )

National 
private 
funding
(d) (1)

Total 
funding

(e) = (a) + 
(b)

Co-
financing 

rate

(f)  = (a) / 
(e) (2)

EIB 
contribution

s (g)

Union 
support (h) 
= (a) - (j)

National 
Counterpart

 (i) = (b) – 
(k) 

Union 
support 

(j)

National 
Counterpar

t 

(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / 
(a) * 100

1 ERDF Transition Public 8.288.249,00 2.072.062,00 2.072.062,00 0,00 10.360.311,00 80,00% 7.790.954,00 1.947.738,27 497.295,00 124.323,73 6,00%

2 ERDF Transition Public 8.288.249,00 2.072.062,00 2.072.062,00 0,00 10.360.311,00 80,00% 7.790.954,00 1.947.738,27 497.295,00 124.323,73 6,00%

3 ERDF Transition Public 24.864.749,00 6.216.187,00 6.216.187,00 0,00 31.080.936,00 80,00% 23.372.864,00 5.843.215,77 1.491.885,00 372.971,23 6,00%

4 ERDF Transition Public 21.846.326,00 5.461.582,00 5.461.582,00 0,00 27.307.908,00 80,00% 20.535.546,00 5.133.886,97 1.310.780,00 327.695,03 6,00%

5 ERDF Transition Public 19.483.689,00 4.870.922,00 4.870.922,00 0,00 24.354.611,00 80,00% 18.314.668,00 4.578.666,76 1.169.021,00 292.255,24 6,00%

6 ERDF Transition Public 48.888.871,00 12.222.218,00 12.222.218,00 0,00 61.111.089,00 80,00% 45.955.539,00 11.488.884,99 2.933.332,00 733.333,01 6,00%

7 ERDF Transition Public 43.226.353,00 10.806.588,00 10.806.588,00 0,00 54.032.941,00 80,00% 40.632.772,00 10.158.192,76 2.593.581,00 648.395,24 6,00%

8 ESF Transition Public 1.402.693,00 350.673,00 350.673,00 0,00 1.753.366,00 80,00% 1.318.531,00 329.632,52 84.162,00 21.040,48 6,00%

9 ERDF Transition Public 18.592.092,00 4.648.023,00 4.648.023,00 0,00 23.240.115,00 80,00% 17.476.566,00 4.369.141,50 1.115.526,00 278.881,50 6,00%

10 ESF Transition Public 17.047.067,00 4.261.767,00 4.261.767,00 0,00 21.308.834,00 80,00% 16.024.243,00 4.006.060,99 1.022.824,00 255.706,01 6,00%

11 ERDF Transition Public 47.792.092,00 11.948.023,00 11.948.023,00 0,00 59.740.115,00 80,00% 44.924.567,00 11.231.141,75 2.867.525,00 716.881,25 6,00%

12 ERDF Transition Public 4.523.825,00 1.130.957,00 1.130.957,00 0,00 5.654.782,00 80,00% 4.523.825,00 1.130.957,00

13 ESF Transition Public 345.933,00 86.483,00 86.483,00 0,00 432.416,00 80,00% 345.933,00 86.483,00

Total ERDF Transition 245.794.495,00 61.448.624,00 61.448.624,00 0,00 307.243.119,00 80,00% 231.318.255,00 57.829.564,04 14.476.240,00 3.619.059,96 5,89%
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Priority 
axis

Fund Category of region Basis for 
calculation 
of Union 
support
(Total 

eligible cost 
or public 

eligible cost)

Union 
support

(a)

National 
counterpa

rt

(b) = (c) + 
(d)

Indicative breakdown of 
national counterpart

Total 
funding

(e) = (a) + 
(b)

Co-
financing 

rate

(f)  = (a) / 
(e) (2)

EIB 
contribution

s (g)

Main allocation Performance reserve Performan
ce reserve 
amount as 
proportion 

of total 
Union 

support

National 
public 

funding
(c )

National 
private 
funding
(d) (1)

Union 
support (h) 
= (a) - (j)

National 
Counterpart

 (i) = (b) – 
(k) 

Union 
support 

(j)

National 
Counterpar

t 

(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / 
(a) * 100

Total ESF Transition 18.795.693,00 4.698.923,00 4.698.923,00 0,00 23.494.616,00 80,00% 17.688.707,00 4.422.176,51 1.106.986,00 276.746,49 5,89%

Grand total 264.590.188,00 66.147.547,00 66.147.547,00 0,00 330.737.735,00 80,00% 0,00 249.006.962,00 62.251.740,55 15.583.226,00 3.895.806,45 5,89%

(1) To be completed only when priority axes are expressed in total costs.

(2) This rate may be rounded to the nearest whole number in the table. The precise rate used to reimburse payments is the ratio (f).
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Table 18b: Youth Employment Initiative - ESF and YEI specific allocations  (where appropriate)
Indicative breakdown of national 

counterpart
Priority 

axis
Fund Category of region Basis for 

calculation of 
Union support
(Total eligible 
cost or public 
eligible cost)

Union support
(a)

National 
counterpart

(b) = (c) + (d) National public 
funding

(c )

National private 
funding
(d) (1)

Total funding
(e) = (a) + (b)

Co-financing 
rate

(f)  = (a)/(e) (2)

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ratio %

Ratio of ESF for less developed regions 0,00%

Ratio of ESF for transition regions 0,00%

Ratio of ESF for more developed regions 0,00%

(1) To be completed only when priority axes are expressed in total costs.

(2) This rate may be rounded to the nearest whole number in the table. The precise rate used to reimburse payments is the ratio (f).
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Table 18c: Breakdown of the financial plan by priority axis, fund, category of region and thematic objective

Priority 
axis

Fund Category of region Thematic objective Union support National counterpart Total funding

 1 ERDF Transition Strengthening research, technological development and innovation 8.288.249,00 2.072.062,00 10.360.311,00 

 2 ERDF Transition Enhancing access to, and use and quality of, information and 
communication technologies

8.288.249,00 2.072.062,00 10.360.311,00 

 3 ERDF Transition Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises, 
the agricultural sector (for the EAFRD) and the fisheries and 
aquaculture sector (for the EMFF)

24.864.749,00 6.216.187,00 31.080.936,00 

 4 ERDF Transition Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors 21.846.326,00 5.461.582,00 27.307.908,00 

 5 ERDF Transition Promoting climate change adaptation, risk prevention and 
management

19.483.689,00 4.870.922,00 24.354.611,00 

 6 ERDF Transition Preserving and protecting the environment and promoting resource 
efficiency

48.888.871,00 12.222.218,00 61.111.089,00 

 7 ERDF Transition Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key 
network infrastructures

43.226.353,00 10.806.588,00 54.032.941,00 

 8 ESF Transition Promoting sustainable and quality employment and supporting labour 
mobility

1.402.693,00 350.673,00 1.753.366,00 

 9 ERDF Transition Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination 18.592.092,00 4.648.023,00 23.240.115,00 

 10 ESF Transition Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination 17.047.067,00 4.261.767,00 21.308.834,00 

 11 ERDF Transition Investing in education, training and vocational training for skills  and 
lifelong learning

47.792.092,00 11.948.023,00 59.740.115,00 

 Total 259.720.430,00 64.930.107,00 324.650.537,00 
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Table 19: Indicative amount of support to be used for climate change objectives 

Priority axis Indicative amount of support to be used for 
climate change objectives (€)

Proportion of the total 
allocation to the operational 

programme (%)

 4 21.846.326,00 8,26% 

 5 19.483.689,00 7,36% 

 6 2.496.000,00 0,94% 

 Total 43.826.015,00 16,56% 
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4. INTEGRATED APPROACH TO TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Description of the integrated approach to territorial development taking into account the 
content and objectives of the operational programme having regard to the Partnership 
Agreement and showing how it the operational programme contributes to the 
accomplishment of the objectives of the operational programme and expected results

Ο χωρικός σχεδιασμός δεν αποτελεί αυτόνομη, αλλά παράλληλη διάσταση του 
προγραμματισμού, ως πλήρως ενσωματωμένος τρόπος προσέγγισης στο συνολικό 
στρατηγικό σχεδιασμό του ΠΕΠ της ΠΔΜ, που περιλαμβάνει και εργαλεία για την 
υλοποίηση κάποιων από τις στρατηγικές της περιφέρειας.

Κύριος στόχος της χωρικής ανάπτυξης μέσω του ΠΕΠ στην ΠΔΜ είναι να 
αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των μεγάλων αστικών 
κέντρων με  αναπροσανατολισμό  των δράσεων κυρίως προς την δημιουργία μόνιμων 
θέσεων εργασίας και η σύνδεση τους μέσω πολυταμειακής στοχευμένης υποστήριξης, με 
τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες.

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 
προβλέπεται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
στα αστικά – ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό 
αναπτυξιακό τους ρόλο και ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις στην ύπαιθρο 
(παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή. Τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύουν το βιώσιμο 
χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών.

Με βάση τους διαθέσιμους πόρους, η ΠΔΜ θα προσπαθήσει μέσω & της 
ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης να αμβλύνει ενδοπεριφερειακές ή/και τοπικές 
αναπτυξιακές ανισότητες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συμπλεγμάτων παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Στρατηγικά εξετάζεται η υλοποίηση των εξής τύπων ολοκληρωμένης χωρικής 
παρέμβασης:

• Μία Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση (ΟΧΕ) όπως περιγράφεται στην ενότητα 
4.3

• Σχέδια με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) όπως περιγράφονται 
στην ενότητα 4.1

Κύριος στόχος της χωρικής ανάπτυξης μέσω του ΠΕΠ είναι:

• Αφενός να αντιμετωπιστούν κρίσιμες χωρικές συγκεντρώσεις πολλαπλών 
προβλημάτων που είτε αφορούν στην ανάπτυξη των μεγάλων αστικών κέντρων, 
είτε στην άναρχη επέκταση αστικών δραστηριοτήτων σε περιοχές αξιόλογου 
φυσικού περιβάλλοντος και 

• Αφετέρου στην αξιοποίηση συμπληρωματικών δράσεων για την αξιοποίηση 
«οικονομικών κλίμακας» (π.χ. χωρικά φυσικά-πολιτιστικά-οικονομικά-
μεταφορικά δίκτυα) με προσανατολισμό των δράσεων κυρίως στην διασύνδεση 
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των αστικών κέντρων με τις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές αλλα και προς 
την δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας.

Η χωρική προσέγγιση συμβάλλει στους  κύριους στόχους του ΠΕΠ και της στρατηγικής 
Ε2020 (Έξυπνη Ανάπτυξη, Διατηρήσιμη Ανάπτυξη και Ανάπτυξη χωρίς Αποκλεισμούς) 
με δράσεις:

• αυστηρά ιεραρχημένες, εστιασμένες στην αντιμετώπιση των αναγκών και την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης

• που θα αποτρέπουν την πολυδιάσπαση και τη διασπορά πόρων σε ασύνδετες και 
χωρίς συνοχή δράσεις,

• που θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των τοπικών φορέων και των τοπικών 
κοινωνιών από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι τη φάση της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων για την περίοδο 2014 – 
2020,  τις δεσμεύσεις της ΠΔΜ για κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων στον τομέα του 
περιβάλλοντος και τις εκκρεμότητες που προκύπτουν από το σχεδιασμό του ΕΓΤΑΑ σε 
εθνικό επίπεδο, η οριστική απόφαση σε ότι αφορά στον αριθμό και στον τύπο των 
ολοκληρωμένων σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν, και την έκταση που θα καλύπτουν, 
θα ληφθεί σε επόμενο χρονικό σημείο.

4.1 Community-led local development (where appropriate)

The approach to the use of community-led local development instruments and the 
principles for identifying the areas in where they will be implemented

Α. Αρχές για τον εντοπισμό των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν & για την 
επιλογή, την έγκριση και τη χρηματοδότηση των στρατηγικών των CLLD των 
ομάδων τοπικής ανάπτυξης 

και 

Β. Ο ρόλος των CLLD στο πλαίσιο του ΠΕΠ της ΠΔΜ 

1. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις 
αστικές περιοχές 

Στις αστικές περιοχές οι προκλήσεις αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, της αστικής φτώχειας και 
του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των αστικών  
περιοχών, μέσα από τη στοχευμένη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού, την 
ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε οικονομία 
και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων. Στις περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερη 
πρόκληση αποτελεί η προώθηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον ενδιάμεσο 
χώρο, στη διεπαφή αστικού χώρου / αγροτικών περιοχών, συνδυάζονται οι προκλήσεις 
που αναφέρονται παραπάνω για τις αγροτικές και αστικές περιοχές με έμφαση στην 
πολύπλευρη στήριξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων.



EL 288  EL

Ως θεματικοί στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ στον αστικό χώρο, 
ορίζονται  οι ακόλουθοι:

ΘΣ2: βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών,  

ΘΣ3: βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 
(για το ΕΤΘΑ),

ΘΣ4: υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς,

ΘΣ6: προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΘΣ7: προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων

ΘΣ8: προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας

ΘΣ9: προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και

συνοδευτικά οι:

και

ΘΣ10: επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

Θα επιδιωχθεί η χρήση περισσότερων Ταμείων ανά χωρική ενότητα εφαρμογής, με 
χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του περιεχομένου, της περιοχής 
παρέμβασης και των Θεματικών Στόχων/Προτεραιοτήτων σε κάθε ενιαίο σχέδιο 
ΤΑΠΤοΚ.

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα 
υποβάλουν ενιαίες Τοπικές Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν ενδεικτικά στην 
καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, του φορέα.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα καλυφθεί από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τα 
αντίστοιχα τομεακά προγράμματα.

2. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στις 
αγροτικές περιοχές (πρωτοβουλία τύπου LEADER) 

Στον αγροτικό χώρο και στη ύπαιθρο, ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική 
ανασυγκρότηση, η βελτίωση του αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η 
ενίσχυση των τάσεων επιστροφής στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων 
σε συνδυασμό με την καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η 
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διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις 
υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου 
κεφαλαίου.  Ως μέσα προκρίνονται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με καινοτομικές 
προσεγγίσεις, η στήριξη των συνεργασιών και της δικτύωσης, και η ολοκλήρωση των 
απαραίτητων βασικών υποδομών και ΤΠΕ για να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και 
εξωστρέφεια.

Ως Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή της ΤΑΠΤοΚ στον αγροτικό χώρο, 
ορίζονται οι ακόλουθοι:

ΘΣ2: βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών,

ΘΣ3:     Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ),

ΘΣ4: υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς,

ΘΣ5: προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων,

ΘΣ6:     Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής χρήσης πόρων,

ΘΣ7: προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 
υποδομές δικτύων,

ΘΣ8:     Προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού, ΘΣ9:           Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και

ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση,

Θα επιδιωχθεί η χρήση περισσότερων Ταμείων ανά χωρική ενότητα εφαρμογής, με 
χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Ταμείου ανάλογη του περιεχομένου, της περιοχής 
παρέμβασης και των Θεματικών Στόχων/Προτεραιοτήτων σε κάθε ενιαίο σχέδιο 
ΤΑΠΤοΚ.

Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα 
υποβάλουν ενιαίες Τοπικές Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν ενδεικτικά στην 
καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, του φορέα.

H χρηματοδότηση των αναγκών θα καλυφθεί κύρια από την πρωτοβουλία LEADER 
του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» και συνοδευτικά από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. 
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Η έκταση και το μέγεθος παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί ενδεικτικά να αφορά σε ποσοστά της τάξης μεγέθους :

12% του ΕΓΤΑΑ

10% του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ

4.2 Integrated actions for sustainable urban development (where appropriate)

Where appropriate the indicative amount of ERDF support for integrated actions for 
sustainable urban development to be implemented in accordance with the provisions 
under Article 7(2) of Regulation (EU) No 1301/2013 and the indicative allocation of ESF 
support for integrated action.
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Table 20: Integrated actions for sustainable urban development – indicative 
amounts of ERDF and ESF support 

Fund ERDF and ESF support 
(indicative) (€)

Proportion of fund’s total 
allocation to programme

Total ERDF 0,00 0,00%

Total ESF 0,00 0,00%

TOTAL ERDF+ESF 0,00 0,00%

4.3 Integrated Territorial Investment (ITI) (where appropriate)

The approach to the use of Integrated Territorial Investments (ITIs) (as defined in Article 
36 of Regulation (EU) No 1303/2013) other than in cases covered by 4.2, and their 
indicative financial allocation from each priority axis.

Τον κύριο στόχο για τις ΟΕΕ συνιστά τόσο η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
της Περιφέρειας μέσω της αξιοποίησης κοινών δυνατοτήτων, όσο και η αξιοποίηση 
επενδυτικών προτεραιοτήτων και θεματικών στόχων που παρουσιάζουν καινοτόμο 
χαρακτήρα σε συνδυασμό με τις τοπικές ανάγκες και τις επιλογές της περιφερειακής 
έξυπνης εξειδίκευσης. Πρόσθετο ζητούμενο αποτελεί η αξιοποίηση τους για την μέγιστη 
δυνατή μόχλευση οικονομικών πόρων και την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των 
διαθέσιμων δημόσιων πόρων.

Ως βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για τις ΟΕΕ στην ΠΔΜ αναδεικνύονται οι 
ακόλουθες:

• Προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας με τελικό στόχο την επίτευξη απασχόλησης, κοινωνικής 
συνοχής και διατήρησης των πόρων και εργαλείο την στρατηγική της έξυπνης 
εξειδίκευσης

• Παραγωγική ανασύνταξη στις ζώνες εκτεταμένης αποδιάρθρωσης των τοπικών ή 
περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων.

• Εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της μονοκεντρικότητας του 
οικονομικού και κοινωνικού χώρου, καταπολέμηση της αστικής διάχυσης και 
των ανισοτήτων που σχετίζονται με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τις 
ειδικές προκλήσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, αντιμετώπιση στην 
καταλληλότερη κλίμακα της κλιματικής αλλαγής και των δημογραφικών 
προκλήσεων.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες θα επιδιωχθεί να καλυφθούν από την:

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής 
Μακεδονίας

Η επιλογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) βασίζεται στο 
αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ και το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που καθορίζεται 
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αναφορικά με τα βασικά στοιχεία, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές επιλογές της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στις βασικές παραδοχές του ΠΧΑ για τα επόμενα 15 χρόνια, αναφέρεται ότι το υδατικό 
δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας θα διατηρήσει το χαρακτήρα του "στρατηγικού 
μεγέθους" για τη Χώρα λόγω της διασύνδεσής του με την παραγωγή ενέργειας, με την 
ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα διαπεριφερειακά και με τον εφοδιασμό της 
Θεσσαλονίκης.

Η ΟΧΕ αφορά στην ευρύτερη περιοχή των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας 
συμπεριλαμβανομένου και του ρου του ποταμού Αλιάκμονα.

• Αλιάκμονας – λίμνη Πολυφύτου

• Λίμνες Βεγορίτιδας – Πετρών – Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας

• Λίμνη Καστοριάς

• Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα 
επιφανειακών υδάτων της χώρας και ως εκ τούτου η πρόταση για συστηματική 
αξιοποίηση του υδάτινου αυτού αποθέματος αποτελεί προτεραιότητα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Δ.Μ. για την περίοδο 2014 – 2020.

Βασικοί στόχοι της ΟΧΕ είναι:

• η προστασία και η ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας 
σε συμφωνία με το σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού 
Διαμερίσματος της Δυτικής Μακεδονίας,

• Η ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής 
μέσω της ορθολογικής αξιοποίηση των λιμνών ως φυσικών πόρων και ως 
τουριστικών διαθεσίμων στα πλαίσια ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing για 
την ανάδειξή τους ως τουριστικών προορισμών.

• Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω σχεδίων και προϊόντων 
τουριστικής ανάπτυξης, με στόχο την διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της 
ΠΔΜ

Ως Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην εφαρμογή της ΟΧΕ, ορίζονται οι ακόλουθοι:

• ΘΣ2: βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 
των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

• ΘΣ3:     Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ), 

• ΘΣ4: υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς,

• ΘΣ5: προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων,

• ΘΣ6:     Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικής χρήσης πόρων
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• ΘΣ7: προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων,

• ΘΣ8:     Προώθηση της απασχόλησης & υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού,

• ΘΣ9:     Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 
και

• ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου 
μάθηση.

Θα επιδιωχθεί η χρήση περισσότερων Ταμείων σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη ΟΧΕ 
αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας που θα εκπονηθεί μέσω της τεχνικής 
βοήθειας του προγράμματος. 

H χρηματοδότηση των αναγκών θα καλυφθεί από το ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, τα 
αντίστοιχα τομεακά προγράμματα και το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη».  

Table 21: Indicative financial allocation to ITI other than those mentioned under 
point 4.2 (aggregate amount)

Priority axis Fund Indicative financial allocation 
(Union support) (€)

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της 
χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών

ERDF 1.000.000,00

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF 4.000.000,00

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς 
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς

ERDF 1.500.000,00

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF 1.500.000,00

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF 8.500.000,00

7 - Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων

ERDF 4.000.000,00
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Priority axis Fund Indicative financial allocation 
(Union support) (€)

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού

ESF 800.000,00

Total 21.300.000,00

4.4 The arrangements for interregional and transnational actions, within the 
operational programme, with beneficiaries located in at least one other Member 
State (where appropriate)

4.5 Contribution of the planned actions under the programme to macro-regional 
and sea basin strategies, subject to the needs of the programme area as identified by 
the Member State (where appropriate)

(Where the Member State and regions participate in macro-regional strategies and sea 
basin strategies). 



EL 295  EL

5. SPECIFIC NEEDS OF GEOGRAPHICAL AREAS MOST AFFECTED BY 
POVERTY OR TARGET GROUPS AT HIGHEST RISK OF DISCRIMINATION 
OR SOCIAL EXCLUSION (WHERE APPROPRIATE)

5.1 Geographical areas most affected by poverty/target groups at highest risk of 
discrimination or social exclusion
Ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών/ θυλάκων φτώχειας και των διαφοροποιήσεων 
μεταξύ φτώχειας και ακραίας φτώχειας (εξαθλίωσης) πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της 
αξιοποίησης, τόσο υφιστάμενων διοικητικών δεδομένων και στοιχείων, όσο και από την 
επιτόπια διερεύνηση και αποτύπωση της κατάστασης σε επίπεδο ΟΤΑ, με τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου. Με την ίδια μεθοδολογία θα γίνει εφικτός και ο 
προσδιορισμός των ομάδων στόχου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και η 
προσαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης. Επιπρόσθετα, με την 
υποστήριξη της έρευνας της EU-SILC που διενεργεί η  ΕΛΣΤΑΤ, θα διευρυνθεί το 
αντίστοιχο δείγμα της, έτσι ώστε μετά το 2015, να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, όσον 
αφορά τη λεπτομερή (ποσοτικά και ποιοτικά) στατιστική αποτύπωση του φαινομένου 
της φτώχειας και για τις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας. Με την πρόοδο της 
εξειδίκευσης των περιοχών αυτών, αλλά και των ομάδων στόχου, όπως επίσης με την 
προσδοκώμενη ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη 
μείωση της φτώχειας (τέλος 2014) και την συνακόλουθη περιφερειακή εξειδίκευσή του, 
θα επαναπροσδιοριστεί ανάλογα η σχετική συμβολή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος

Η ΠΔΜ στο σύνολό της αποτελείται από ορεινές περιοχές, ορισμένες από τις οποίες 
γειτνιάζουν με τις όμορες χώρες (Αλβανία, ΠΓΔΜ) και οι οποίες είναι αντιμέτωπες με τη 
φτώχεια.

Στη Π.Ε. Φλώρινας, οι περιοχές που πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια είναι κυρίως 
περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται ότι ο μέσος όρος 
εισοδήματος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και ο δείκτης γήρανσης είναι υψηλός 
σε σχέση με το μέσο όρο. Αντιθέτως, η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και με βάση τα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, στο σύνολο της δεν πλήττεται σε πολύ έντονο βαθμό από 
τη φτώχεια. 

Στην Π.Ε. Κοζάνης οι περιοχές που πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια είναι μερικές 
Δημοτικές Ενότητες της περιοχής Βοίου, όπου και σε αυτές παρατηρείται ένας υψηλός 
δείκτης γήρανσης και χαμηλός δείκτης αντικατάστασης. Ανησυχητικά υψηλός δείκτης 
γήρανσης και πολύ χαμηλός δείκτης αντικατάστασης παρατηρείται στην περιοχή 
Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων  - Βελβεντού. Ωστόσο, ο μέσος όρος εισοδήματος στο 
σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι πάνω από το όριο της φτώχειας και 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της 
Δυτικής Μακεδονίας (οφειλόμενος κυρίως στην απασχόληση των κατοίκων των Δήμων 
Εορδαίας και Κοζάνης στη ΔΕΗ).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αρκετές είναι οι  δημοτικές Ενότητες που 
πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια και σε αυτές παρατηρείται ένας υψηλός δείκτης 
γήρανσης και χαμηλός δείκτης αντικατάστασης σε αντίθεση με την πόλη της Καστοριάς, 
όπου ο μέσος όρος εισοδήματος είναι υψηλός (οφειλόμενος στην ενασχόληση των 
κατοίκων με την γουνοποιία). 
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Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών οι περιοχές που πλήττονται κυρίως από τη 
φτώχεια, είναι ορεινοί οικισμοί στους οποίους οι δείκτες γήρανσης είναι σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών επίσης και στο μέσο όρο της, 
βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας.

Παρατηρείται ότι οι περιοχές της ΠΔΜ που έχουν χαμηλά εισοδήματα κάτω του ορίου 
φτώχειας, είναι κυρίως περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα των 4 
Περιφερειακών Ενοτήτων και παρουσιάζουν υψηλό δείκτη γήρανσης, ενώ συνήθως 
συνοδεύονται και με χαμηλό δείκτη αντικατάστασης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 
οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν ως κύρια απασχόληση την γεωργία και την 
κτηνοτροφία ενώ δεν έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό νέες τεχνολογίες και μεθόδους 
παραγωγής. Σύμφωνα με τους δείκτες γήρανσης ο πληθυσμός αποτελείται κυρίως από 
άτομα της τρίτης ηλικίας που έχουν συνταξιοδοτηθεί και είναι δικαιούχοι χαμηλών 
συντάξεων (ασφαλισμένοι στο ταμείο ΟΓΑ). 

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών και κυρίως τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες (ΑμεΑ, άτομα της τρίτης ηλικίας, άνεργοι)  αντιμετωπίζουν κυρίαρχα:

α) την ελλιπή πρόσβαση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής 
προστασίας και φροντίδας καθώς υπάρχουν θέματα κάλυψης ομάδων ή περιοχών από το 
δίκτυο υγείας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και εντοπισμένες  ελλείψεις σε 
υποδομές, δομές, σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

β) επιπτώσεις στην υγεία τους από την εξορυκτική δραστηριότητα του λιγνίτη (ειδικά σε 
Πτολεμαΐδα, Κοζάνη),  ενώ αυξάνεται ο  ρυθμός  κρουσμάτων  συγκεκριμένων και 
εντοπισμένων νοσημάτων  σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο στις περιοχές με υψηλή 
περιβαλλοντική επιβάρυνση

γ) τις συνθήκες που προκύπτουν από το χαμηλό σχετικά επίπεδο κοινωνικών υποδομών 
και υπηρεσιών που υπάρχει  κυρίως στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,

δ) την απουσία περιφερειακού χάρτη υγείας και κοινωνικής προστασίας,

ε) την συχνή έλλειψη χρηματοδότησης για την πλήρη και εύρυθμη λειτουργία των 
προνοιακών υποδομών και δομών,

στ)  την απουσία  δομών και υπηρεσιών που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
φροντίδας και πρόνοιας σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ζ) την έλλειψη δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης

Επιπλέον, αυξάνεται διαχρονικά το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας στη Δυτική 
Μακεδονία (για ηλικίες άνω των 15 ετών), ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το Δ΄ 
Τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία έχει περάσει το 32%.  
Πρόκειται πλέον για διαρθρωτική ανεργία και αυτή η αλλαγή συντελείται από το 2008 κι 
έπειτα με ταχείς ρυθμούς. Η ανεργία στους άνδρες το 2012 είχε φτάσει στο 25,1% 
ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό ανεργίας στο επίπεδο της χώρας που ήταν 20,8% , 
καθώς και στις γυναίκες το 2012 το ποσοστό ανεργίας που σημειώθηκε ήταν 36,8% που 
είναι επίσης μεγαλύτερο από το ποσοστό σε επίπεδο χώρας 27,3%. Η ανεργία πλήττει 
ένα μεγάλο μέρος όλων των ηλικιών του πληθυσμού της ΠΔΜ. Κυρίως πλήττει τους 



EL 297  EL

ανέργους ηλικίας 55-64 οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν χάσει τη δουλειά 
τους, δεν έχουν προλάβει να συνταξιοδοτηθούν και δεν μπορούν να επανενταχτούν στον 
εργασιακό τομέα. Επίσης πλήττονται από την ανεργία και οι νέοι ηλικίας 20-35 οι οποίοι 
δεν μπορούν να απορροφηθούν  στην περιφερειακή αγορά εργασίας εφόσον δεν 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αρκετοί νέοι των ηλικιών αυτών μεταναστεύουν 
εκτός Ελλάδας κυρίως σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (με σημαντικό το 
ποσοστό των νέων επιστημόνων με καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία).

Τα νοικοκυριά της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά των ορεινών 
περιοχών δυσκολεύονται πλέον να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη των αναγκών 
θέρμανσης, εφόσον δεν υφίσταται κάποιο σύστημα τηλεθέρμανσης που θα βοηθούσε 
στη μείωση αυτού του κόστους. Η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών,   ιδιαίτερα 
των αδύναμων κοινωνικών ομάδων (συνταξιούχοι, άνεργοι, ΑμεΑ, χαμηλόμισθοι, 
υποαπασχολούμενοι κλπ) έχουν ήδη υποπέσει σε καθεστώς ενεργειακής ένδειας εφόσον 
οι περιοχές αυτές πλήττονται συχνά από δριμύ κρύο και το κόστος θέρμανσης είναι 
αρκετά υψηλό.

5.2 Strategy to address the specific needs of geographical areas most affected by 
poverty/target groups at highest risk of discrimination or social exclusion, and 
where relevant, the contribution to the integrated approach set out in the 
Partnership Agreement
Για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών υποβαθμισμένων ή και απομακρυσμένων 
περιοχών έχει ήδη δρομολογηθεί η εκπόνηση στρατηγικής κοινωνικής ένταξης η οποία 
θα περιλαμβάνει α) την χαρτογράφηση των περιοχών και την αναγνώριση των 
διαφορετικών επιπέδων στέρησης, β) τη διαβούλευση με τους «βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς»  για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι υποβαθμισμένες συνοικίες και (γ) την επικαιροποίηση των 
τοπικών υπηρεσιών, των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα του περιβάλλοντος των 
τοπικών κοινοτήτων / κοινωνιών.

Επιπρόσθετα, οι έρευνες που εστιάζουν στο τοπικό επίπεδο προκειμένου να καταρτίσουν 
«τοπικά προφίλ της φτώχειας», μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των στρατηγικών 
καταπολέμησης της φτώχειας και να «καλύψουν» τα κενά στις υπάρχουσες εθνικές 
πηγές δεδομένων.

Για το λόγο αυτό η υπό εκπόνηση Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης 
(ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
στο τέλος 2014) θα εξειδικεύεται σε Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ένταξης, τα οποία με τη σειρά τους θα βασίζονται σε Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ένταξης.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θα διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα προωθείται η κοινωνική 
ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας των ευάλωτων  και των ειδικών ομάδων 
πληθυσμού. Ως συνεκτικές πολιτικές ενεργού ένταξης θα ανταποκρίνονται σε μία 
πολυτομεακή προσέγγιση και θα στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης 
σε κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας και 
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προώθησης στην απασχόληση και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας / 
επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας.    

Στην ΠΔΜ δεν εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια έντονες διαφοροποιήσεις στις 
ειδικές ανάγκες γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη 
φτώχεια/ομάδων-στόχων και που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό 
αποκλεισμό.

Το επίπεδο των κοινωνικών υποδομών στην Περιφέρεια βελτιώθηκε κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ωστόσο, το χαμηλό σημείο εκκίνησης και οι νέες πιέσεις αλλά και απαιτήσεις 
που δημιουργούνται, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στο κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο, οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης προς τη συνολική 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και την εξισορρόπηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ υπαίθρου και πόλεων.

Η στρατηγική του ΕΠ για την αντιμετώπιση της φτώχειας των γεωγραφικών περιοχών 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε εντοπισμένες περιοχές/ υποπεριοχές/ χωρικές 
ενότητες, ή κατά περίπτωση μειονεκτούντων ομάδων πληθυσμού  που πλήττονται 
περισσότερο από την φτώχεια,περιλαμβάνει δυνητικές δράσεις όπως:

α) η ενεργός ένταξη, η παροχή κινήτρων και η αύξηση της απασχολησιμότητας των 
νέων, των ανέργων και ειδικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε κλάδους με 
συγκριτικό πλεονέκτημα στην Περιφέρεια, όπως ενδεικτικά εν δυνάμει θα ήταν ο 
αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέα, εφόσον πολλές περιοχές της Περιφέρειας 
ενδείκνυνται για την απασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία και την κτηνοτροφία

β) η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη και την εξειδίκευση  
ανθρώπινου δυναμικού σε δυναμικούς τομείς της παραγωγικής διάρθρωσης της 
Περιφέρειας, όπως ενδεικτικά τομείς όπως η ενέργεια, η γουνοποιία, η γεωργία και η 
κτηνοτροφία, κ.ά

γ) η ενίσχυση και η προώθηση της καινοτόμας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
του εθελοντισμού  με ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης που περιλαμβάνουν 
συμβουλευτική, καθοδήγηση, εκπαίδευση και χρηματοδότηση, δημιουργία δικτυώσεων, 
ανταλλαγή εμπειριών, δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

δ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας των υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων των 
γεωγραφικών περιοχών  που παρουσιάζουν δυσμενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά με 
συντονισμένες δράσεις προώθησης και προβολής των επιχειρήσεων που ανήκουν στους 
κλάδους κύριας οικονομικής δραστηριότητας της Δυτικής Μακεδονίας όπως η ενέργεια, 
γουνοποιία, γεωργία, και κτηνοτροφία.

ε) η ανάπτυξη, λειτουργία και δικτύωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και 
ενεργού ένταξης των  ευάλωτων ομάδων (άνεργοι, ΑμεΑ, μετανάστες κλπ)

ζ) η δημιουργία δομών ολοκληρωμένης φροντίδας και προστασίας της οικογένειας, 
καθώς και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την προώθηση της ισότιμης 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας,
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η) η συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες υπαίθρου με στόχο την τοπική 
ανάπτυξη με την ενθάρρυνση δημιουργίας γυναικείων συνεταιρισμών και άλλων 
δραστηριοτήτων υπαίθρου,

θ) η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω ΚοινΣεπ, ώστε να ενισχυθεί η 
γυναικεία απασχόληση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας στην ΠΔΜ και των στρατηγικών ΤΟΠΕΚΟ.

Αναγκαία προτεραιότητα αποτελεί και η εφαρμογή του προγράμματος HealthSafetyNet 
που σκοπός του είναι:

α) η αντιστάθμιση του χαμηλού εισοδήματος των ειδικών και ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων και των ατόμων με χαμηλό εισόδημα

β) η διαφύλαξη της υγείας τους και η παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες,

γ) η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με ταυτόχρονη υποστήριξη των υφιστάμενων 
ΚΗΦΗ και Γηροκομείων στην Περιφέρεια και την αναβάθμισή τους

δ) η χρηματοδότηση για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας με 
κατάλληλο προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους και την ομαλή 
εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων αλλά και των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών 
της Περιφέρειας

ε) η λειτουργία δομών αλλά και κινητών μονάδων πρόληψης με έμφαση σε υπηρεσίες 
που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας όπου εντοπίζονται σχετικά υψηλά 
ποσοστά σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενειών

ζ) η δημιουργία Κινητών Μονάδων  Ψυχικής Υγείας με σκοπό την βελτίωση των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, την ψυχολογική 
στήριξη, την πρόληψη της υποτροπής, την προ-επαγγελματική εκπαίδευση, τη 
διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αυτόνομης διαβίωσης στην κοινότητα αλλά και 
την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων της ψυχικής νόσου, και τη στήριξη 
της οικογένειας

η) ο αναπροσανατολισμός του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ με διεύρυνση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών που απευθύνεται σε ηλικιωμένους οι οποίοι αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν, σε άτομα με αναπηρία, σε άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς 
εργαζόμενο, σε ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και σε άτομα 
με οικονομική αδυναμία συγκεκριμένα σε γεωγραφικές περιοχές των ορεινών όγκων της 
ΠΔΜ.

Επίσης προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία ισχυρών κινήτρων πρόληψης ΑμεΑ καθώς 
δεν υπάρχουν ανάλογες δράσεις του ΟΑΕΔ σε περιφερειακό επίπεδο με συγκεκριμένες 
ποσοστώσεις για συμμετοχή ΑμεΑ στις δράσεις απασχόλησης καθώς και η μετατροπή 
του επιδόματος αναπηρίας σε επίδομα εργασίας αποτελούν σημαντικές ανάγκες για αυτή 
την ομάδα στόχο.
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Table 22: Actions to address specific needs of geographical areas most affected by poverty/target groups at highest risk of discrimination or 
social exclusion

Target group/geographical area Main types of planned action as part of integrated 
approach

Priority axis Fund Category 
of region

Investment priority
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6. SPECIFIC NEEDS OF GEOGRAPHICAL AREAS WHICH SUFFER FROM 
SEVERE AND PERMANENT NATURAL OR DEMOGRAPHIC HANDICAPS 
(WHERE APPROPRIATE)

Η γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας, της μοναδικής ελληνικής  Περιφέρειας 
χωρίς θάλασσα, με βόρεια σύνορα με Αλβανία και ΠΓΔΜ που δεν ανήκουν στην ΕΕ, 
αποτελούν εγγενή μειονεκτικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, διαθέτει ιδιαίτερα ελκυστικά 
 χαρακτηριστικά φυσικά γνωρίσματα,  ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον με τη 
συνύπαρξη ορεινών περιοχών και ομαλών εκτάσεων με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα 
και το μεγαλύτερο στη χώρα δυναμικό επιφανειακών υδάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
συνθέτουν ένα χώρο ο οποίος με την εφαρμογή του κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου 
μπορεί να αναδειχθεί σε ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,  
διαβίωσης και αναψυχής.

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η Δυτική Μακεδονία εντάσσεται στις Περιφέρειες 
Μεταβατικής Στήριξης αφού το κατά κεφαλή ΑΕΠ για την περίοδο 2007 – 2009 
ανέρχεται στο 85,6% του αντιστοίχου της ΕΕ-27.

Η κατάταξη όμως αυτή δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή εικόνα της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι, η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει τη 
χώρα, μετά το 2008, έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την ελληνική οικονομία, γεγονός 
που έχει επηρεάσει αρνητικά και το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνοντας το σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον 
αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο ΕΕ-27 και συγκεκριμένα στο 80% του αντίστοιχου μέσου 
όρου). Ωστόσο τα σοβαρότερα προβλήματα/ανάγκες παρατηρούνται στις 
απομακρυσμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων οι κάτοικοι των οποίων 
πλήττονται από τα σοβαρά και μόνιμα είτε φυσικά είτε δημογραφικά μειονεκτήματα 
τους.

Η θέση της Περιφερειακής Ενότητας της Φλώρινας  στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας 
και η διασυνόρευσή της με δύο βαλκανικές χώρες καθορίζουν σε σημαντικό την εξέλιξή 
της, διότι συμβάλλουν στην γεωγραφική απομόνωση της από τα βιομηχανικά και 
εμπορικά κέντρα της ενδοχώρας και της ΕΕ, με συνέπεια  τον γεωγραφικό περιορισμό 
της αγοράς, το υψηλό μεταφορικό κόστος, και τη διασυνοριακή διεκπεραίωση. Η Π.Ε. 
Φλώρινας αποτελείται από περιοχές που βρίσκονται σε πολύ μεγάλο σχετικά υψόμετρο 
και θεωρούνται απομακρυσμένες. Τέτοιες περιοχές είναι οικισμοί του Δήμου 
Πρεσπώνκαι αρκετοί οικισμοί των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβενών αποτελείται από ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές και θεωρείται μία από τις πιο κρύες κλιματολογικά περιοχές της Ελλάδας η 
οποία αποτελείται από πολλά χωριά. Η πλειοψηφία των ορεινών χωριών της Π.Ε. 
Γρεβενών αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω των φυσικών και δημογραφικών τους 
ιδιαιτεροτήτων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Δυτικής 
Μακεδονίας. Συνορεύει με τους νομούς Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Ιωαννίνων, 
καθώς και με την Αλβανία, από τη δυτική πλευρά. Η πόλη της Καστοριάς, απλώνεται 
αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 620 μέτρων. Είναι χτισμένη πάνω σε μια χερσόνησο, που 
εισχωρεί στη λίμνη Ορεστιάδα και κάτω από τους ορεινούς όγκους του Γράμμου και του 
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Βιτσίου. Αρκετοί οικισμοί που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 
συνθέτουν τις πιο απομακρυσμένες και φτωχές περιοχές την Π.Ε. Καστοριάς.

Όσο αναφορά την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης οι περιοχές που πλήττονται λόγω των 
φυσικών και δημογραφικών τους μειονεκτημάτων είναι κυρίως οι Δημοτικές Ενότητες 
στο Βόιο και στην περιοχή Καμβουνίων, σε σχέση με την εγγύτητα τους στα αστικά 
κέντρα της χώρας/

Σε όλες αυτές τις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται ότι ο μέσος όρος 
εισοδήματος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και ο δείκτης γήρανσης είναι 
υψηλότερος του εθνικού μέσου όρου. Επίσης επικρατούν  πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
τουλάχιστον έξι μήνες το χρόνο, και τα εισοδήματα των κατοίκων των περιοχών αυτών 
επιβαρύνονται ιδιαίτερα από το κόστος των καυσίμων για θέρμανση - κίνηση λόγω 
αποστάσεων και κλιματολογικών συνθηκών.

Κύριες ανάγκες αυτών των περιοχών είναι η κάλυψη των αναγκών από υπηρεσίες υγείας, 
κοινωνικής προστασίας και φροντίδας,  ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους που αποτελούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων καθώς και δημιουργία δομών φροντίδας για τα 
 παιδιά και την οικογένεια  και στήριξη της γυναικείας  απασχολησιμότητας και 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και δικτύωσης (π.χ.γυναικείοι συνεταιρισμοί για 
εμπορική αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων). 
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7. AUTHORITIES AND BODIES RESPONSIBLE FOR MANAGEMENT, 
CONTROL AND AUDIT AND THE ROLE OF RELEVANT PARTNERS 

7.1 Relevant authorities and bodies 

Table 23: Relevant authorities and bodies

Authority/body Name of authority/body and department 
or unit

Head of authority/body 
(position or post)

Managing authority Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης

Certifying authority Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής Δημήτρης Σουσούνης

Audit authority Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Βασίλειος Κατριβέσης

Body to which Commission 
will make payments

Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής Δημήτριος Σουσούνης

7.2 Involvement of relevant partners 

7.2.1 Actions taken to involve the relevant partners in the preparation of the 
operational programme, and the role of those partners in the implementation, 
monitoring and evaluation of the programme
Βασικά Στάδια διαδικασίας προετοιμασίας και συμμετοχής των εταίρων στο 
σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των 
κατευθύνσεων της Εθνικής και Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

• Στο πλαίσιο της 1ης Εγκυκλίου (Μάιος 2012), η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας απέστειλε (26/10/2012) το 1ο Σχέδιο της σχετικά με την Νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

• Στο πλαίσιο της 2ης Εγκυκλίου (Απρίλιος 2013), διοργανώθηκε το 1ο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. 

o Στις 15/4/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για την 
παρουσίαση της "Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης" (Smart 
Specialisation - RIS3 strategies) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της μελέτης για την 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης που εκπονήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρουσίαση των εθνικών και περιφερειακών 
κατευθύνσεων και η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς 
και τον επιχειρηματικό χώρο.

o Στις 16/4/2013 πραγματοποιήθηκε το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό 
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της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι Γενικές Κατευθύνσεις 
της Εθνικής και της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Δυτικής 
Μακεδονίας, οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπτυξιακή 
στρατηγική στη νέα προγραμματική περίοδο, οι τομεακές πολιτικές για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης και τα αποτελέσματα 
και τα συμπεράσματα της Συνάντησης Εργασίας της 15ης Απριλίου 2013 
για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Δυτικής 
Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

o Στο πλαίσιο του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Πτολεμαΐδα 
ζητήθηκε και με επίσημη επιστολή της ΔΙΑΠ της ΠΔΜ από όλους τους 
φορείς, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους η διάθεση προσώπων ανά 
θεματικό τομέα, που εν συνεχεία στελέχωσαν τις Θεματικές Ομάδες 
Σχεδιασμού (ΘΟΣ) με την επιμέλεια της ΔΙΑΠ ΠΔΜ.

o Στις 23/8/2013, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 75424/1521 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έγινε η συγκρότηση των Θεματικών 
Ομάδων για τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 
2014 – 2020. Οι ΘΟΣ στο σύνολό τους έχουν 225 μέλη.

• Στις 5/9/2013 σε ειδική συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ ΠΔΜ), η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, ο Σύμβουλος τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ ΠΔΜ και οι 
Συντονιστές των ΘΟΣ, παρουσιάστηκαν, αναλυτικά, η μεθοδολογία και τα 
βήματα της προετοιμασίας των κειμένων εργασίας ανά θεματικό τομέα και 
δόθηκαν διευκρινήσεις και κατευθύνσεις: 

o Παρουσίαση ιστορικού και δεδομένων παρούσας κατάστασης πορείας 
σχεδιασμού, διαδικασιών και διαβούλευσης

o Αναφορά σε κρίσιμα άμεσα προγραμματικά ορόσημα

o Ολοκλήρωση κειμένου σύμφωνα με 2η Εγκύκλιο σε άμεση σχέση με την 
παραγωγή κειμένων από τις θεματικές ομάδες σχεδιασμού (δόθηκαν οι 
κατευθύνσεις στην σύσκεψη που ακολούθησε)

o Κρίθηκε κρίσιμη η μη ύπαρξη αρχιτεκτονικής και Π/Υ για την ΠΔΜ 
καθώς επηρεάζει το σύνολο των δράσεων διαβούλευσης και 
προετοιμασίας επί των θεματικών στόχων

o Διεξοδική συζήτηση και αποφάσεις επί του προτεινόμενου Προγράμματος 
Άμεσων Ενεργειών που κατέθεσε ο ΣΤΥ

o Στάλθηκε συμπληρωματικό προγραμματικό υλικό (On going αξιολόγηση 
ΠΕΠ 2007-2013, προτάσεις 2ης εγκ. από μέλη ΟΣΠ, υλικό ΠΚΜ, 
Ερωτηματολόγιο για τομεακό Μεταφορών κ.α.)

• Οι Θεματικές Ομάδες Σχεδιασμού (ΘΟΣ) παρέλαβαν, ταξινομημένα και 
επιλεγμένα ανά τομέα παρέμβασης, κείμενα αναφοράς – εργασίας (επίπεδο ΕΕ, 
χώρας, περιφέρειας όπως και όλο το υλικό εργασίας που έχει επισήμως 
προετοιμαστεί από την ΕΔΑ της ΠΔΜ και την ΟΣΠ)

• Κατά το διάστημα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος ακολούθησαν κυλιόμενες 
συνεδριάσεις των Θεματικών Ομάδων Σχεδιασμού (ΘΟΣ): 

o Παρουσίαση προόδου έργου ΣΤΥ
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• Αξιοποίηση Υλικού Αναφοράς αποτύπωσης παρούσας κατάσταση και 
Επικαιροποίηση στατιστικών στοιχείων με έρευνες διαδικτύου

• Συνεργασία όλων για την αναζήτηση επικαιροποιημένων στοιχείων αγροτικού 
τομέα από τις υπηρεσίες της ΠΔΜ

• (Ηλεκτρονική) Παράδοση 1ου draft παραδοτέου κειμένου 2ης Εγκυκλίου

• Συνεχής εμπλουτισμός κειμένου εργασίας 2ας Εγκυκλίου

• Συνεχής εμπλουτισμός κειμένων αναφοράς 

o Συντονισμός – Πορεία εργασιών ΘΟΣ

• Συνεχής υποστήριξη με προγραμματικό υλικό

• Συγκέντρωση υλικού εργασίας, πρακτικών , προτάσεων

• Τελικό παραδοτέο ανά ΘΟΣ

• ΘΟΣ σε αδράνεια ή αποσπασματική δράση: νέα παρέμβαση μέσω ΔΙΑΠ ΠΔΜ 

o 1η διερευνητική συζήτηση επί στρατηγικής, δυνητικών μεταφερόμενων 
έργων, δράσεις ΕΚΤ,  χωρική διάσταση προγράμματος κλπ.

• Το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οι Θεματικές Ομάδες Σχεδιασμού (ΘΟΣ) 
παρέδωσαν κείμενα ανά θεματικό τομέα αναφοράς τους.

• Όλο το παραδοτέο υλικό αξιοποιήθηκε για την σύνταξη του σχεδίου πρότασης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Διαμόρφωση των Κατευθύνσεων 
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής από την ΕΔΑ σε συνεργασία με την ΔΙΑΠ 
και τον Τεχνικό Σύμβουλο για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 
έλαβε την τελική έγκριση της ΟΣΠ. Στη συνέχεια έγινε ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της ΕΔΑ για ανοικτή διαβούλευση – τοποθέτηση εκ νέου των 
φορέων, κοινωνικών εταίρων, πολιτών κλπ.

• Ακολούθησαν δύο τεχνικές συσκέψεις ΟΣΠ – ΘΟΣ - ΣΤΥ (10/1/2014 και 
13/1/2014): 

o Εισαγωγή για τους στόχους του Εθνικού ΣΕΣ 2014-2020 (και του ΠΕΠ 
Δυτικής Μακεδονίας) σε συμφωνία με αυτούς της «Ευρώπης 2020» (νέες 
απαιτήσεις, δείκτες κλπ.)

o Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και 
αναφορά στους προϋπολογισμούς των επί μέρους Ταμείων για την Δ. 
Μακεδονία.

o Παρότρυνση σε ΘΟΣ για έμφαση σε:

• Καινοτομία – έξυπνη εξειδίκευση

• Συμφωνία με αιρεσιμότητες

• Χωρική ανάπτυξη (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις)

• Εμπροσθοβαρές πρόγραμμα δράσεων 

o Παρουσίαση ενδεικτικών δράσεων ανά Θεματικό Στόχο από Συντονιστές 
ΘΟΣ.
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• Συνέχεια των διαδικασιών διαβούλευσης εντός των ΘΟΣ και μεταξύ ΘΟΣ – ΟΣΠ 
- Τεχν. Συμβούλου ώστε, με βάση και τις κατευθύνσεις της Γ’ Εγκυκλίου, να 
ιεραρχηθούν οι επενδυτικές δράσεις ανά Θεματικό Στόχο.

• Όλες οι ΘΟΣ κατέθεσαν ενδεικτικές δράσεις, εκ των οποίων όσες ήταν στη 
λογική και τις κατευθύνσεις της εθνικής και περιφερειακής αναπτυξιακής 
στρατηγικής ενσωματώθηκαν στο σχέδιο πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.

Ειδικά για την παράλληλη διαβούλευση σχετικά με την στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης αναφέρονται τα εξής για το τελευταίο της στάδιο την περίοδο Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2014:

Α. Υλοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση στις 17/1/2014 σε συνεργασία της ΠΔΜ με την 
ΓΓΕΤ και την ΕΥΣΣΑΑΠ και στην οποία συμμετείχαν το σύνολο των φορέων που 
συμμετέχουν στις Θεματικές Ομάδες Σχεδιασμού και εκπρόσωποι επιχειρήσεων

Β. Με απόφαση της ΕΔΑ ΠΕΠ της ΠΔΜ υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τα 
Επιμελητήρια των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων, Χωρικές Τεχνικές Συσκέψεις για το 
Σχεδιασμό Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα και Κοζάνη σε 
κυλιόμενες ημερομηνίες εντός του Φεβρουαρίου 2014.

• Με τις επιτόπιες αυτές συσκέψεις και με την καταγραφή των πρακτικών και 
αποτελεσμάτων τους ως εισερχόμενα στο Σχέδιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
ΠΔΜ ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες του ‘δια ζώσης’ τμήματος της 
διαβούλευσης για την σχετικό σχεδιασμό της νέας περιόδου.

• Συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων, συνολικά 154 άτομα στο 
σύνολο των τεσσάρων τεχνικών συσκέψεων (57 στα Γρεβενά. 35 στη Φλώρινα, 
25 στην Καστοριά και 37 στην Κοζάνη).

54% των συμμετασχόντων ανήκει στον επιχειρηματικό χώρο, 9,6% στον 
ακαδημαϊκό – ερευνητικό χώρο και το υπόλοιπο 36,4% σε διάφορους φορείς.

• Τα στελέχη της ΕΔΑ και εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής προλόγισαν σε 
όλες τις συσκέψεις, δίνοντας πληροφορίες για το τι είναι έξυπνη εξειδίκευση, τις 
προδιαγραφές και οδηγίες που αφορούν στο νέο σχεδιασμό από την Ε.Ε. και εν 
συνεχεία συντονίζοντας τις συζητήσεις για τις συναφείς επιχειρηματικές ανάγκες, 
κατευθύνσεις και προβληματισμοί των συμμετασχόντων.

• Εκπρόσωποι Φορέων τοποθετήθηκαν σε όλες τις συσκέψεις επικεντρώνοντας 
στα κάτωθι ειδικά σημεία:

a. Ενέργεια – Περιβάλλον – Τηλεθερμάνσεις – Βιομάζα

b. Επιχειρηματικότητα – θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων

c. Αγρο-Βιο-Διατροφικός τομέας (βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες, κρόκος, 
μανιτάρια, οίνος, οπωροφόρα δέντρα, τυροκομικά προϊόντα και γάλα κλπ.)



EL 307  EL

d. Κλάδος της γούνας

e. Κλάδος μετάλλου

f. Δικτύωση και

g. Τουρισμός

h. Πολιτισμός

i. Ευρυζωνικά δίκτυα

• Διανεμήθηκε ειδικό ενημερωτικό έντυπο για συμπλήρωση προτάσεων και ιδεών 
σε όλους τους συμμετέχοντες. Η επεξεργασία των τοποθετήσεων καταγράφει εν 
συνεχεία τα κάτωθι ειδικά σημεία από την πλευρά των επιχειρηματιών που 
συμμετείχαν:

a. Αγρο-Βιο-Διατροφικός τομέας (βιολογικές και ενεργειακές καλλιέργειες, κρόκος, 
μανιτάρια, οίνος, οπωροφόρα δέντρα, τυροκομικά προϊόντα και γάλα κλπ.)

b. Κλάδος της γούνας

c. Τουρισμός

d. Κλάδος του μαρμάρου

e. Κατασκευαστικός κλάδος

f. Αεροπλοΐα και κατασκευή μικρών αεροπλάνων

Στο πλαίσιο των ως άνω ενεργειών καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να διασφαλιστεί η διαφανής, ποιοτική αλλά και υψηλής προστιθέμενης αξίας συμμετοχή 
των εταίρων στη φάση της διαβούλευσης και της προετοιμασίας  του νέου 
επιχειρησιακού προγράμματος.

7.2.2 Global grants (for the ESF, where appropriate)

Η συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ.1303/2013 στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μπορεί να λάβει τη 
μορφή των συνολικών επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1304/2013 Η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση 
μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος σε έναν εταίρο ως ενδιάμεσο φορέα, μέσω 
γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ενδιάμεσου φορέα και του κράτους μέλους ή της 
διαχειριστικής αρχής.

Οι  οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, και ιδίως αυτών που υπογράφουν την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ), αποτελούν 
εταίρους, κατά το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, του Εταιρικού 
Συμφώνου και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
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2014-20 και η ενεργός συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή διακυβέρνηση είναι 
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η χώρα.

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, στην υλοποίηση δράσεων που στηρίζονται από 
το ΕΚΤ, όταν κρίνεται απαραίτητο από την ΕΥΔ του οικείου Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, θα αφορά: (κατά περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) α) 
στην  προώθηση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κινητικότητας των 
εργαζομένων, β) στην προώθηση  της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, γ) στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού και στην προώθηση της δια βίου μάθησης, δ) στην 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, ε) στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και στ) στην 
ενίσχυση της θεσμικής τους ικανότητας, της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου και της 
δικτύωσής τους με διεθνείς οργανισμούς.

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει ώστε οι κοινωνικοί εταίροι, που αναλαμβάνουν να 
διαχειρίζονται τις οικείες παρεμβάσεις του Ε.Π., να διαθέτουν την αναγκαία 
επιχειρησιακή ικανότητα (καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής / ποσοτική και 
ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και της διοίκησής τους / μηχανισμοί εξασφάλισης 
διαφάνειας).

7.2.3 Allocation of an amount for capacity building (for the ESF, where appropriate)

Τμήμα / μέρος των πόρων του επιχειρησιακού (π/υ 200.000 Ευρώ) μέσω των 
παρεμβάσεων και των δράσεων που περιλαμβάνονται στην επιλεγμένη Επενδυτική 
Προτεραιότητα 10.1 (9του ΕΚΤ) του Θεματικού Στόχου 9 (ΕΚΤ), αφορά την υλοποίηση 
στοχευμένων μέτρων ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε ενέργειες που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ.
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8. COORDINATION BETWEEN THE FUNDS, THE EAFRD, THE EMFF AND 
OTHER UNION AND NATIONAL FUNDING INSTRUMENTS, AND WITH THE 
EIB 

The mechanisms to ensure coordination between the Funds, the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD), the European Maritime and Fisheries Fund 
(EMFF) and other Union and national funding instruments, and with the European 
Investment Bank (EIB), taking into account the relevant provisions laid down in the 
Common Strategic Framework.

8.1 Γενικές λειτουργίες συντονισμού

Για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των ΕΔΕΤ θα συνεχίσει –όπως 
αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020- και κατά τη νέα περίοδο να λειτουργεί στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), με αρμοδιότητα μεταξύ των 
άλλων το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του 
νέου ΕΣΠΑ και την υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών για την εξασφάλιση της 
κανονικότητας και νομιμότητας στη διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΣ θα συντονίζει την εφαρμογή και ως προς τις συνέργειες μεταξύ 
των Ταμείων και των Προγραμμάτων τους και ως προς τη συμβατότητά τους με τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, τη θεματική συγκέντρωση των πόρων για 
καλύτερα αποτελέσματα, τον ενιαίο σχεδιασμό και παρακολούθηση του ΣΔΕ, την 
ενημέρωση σχετικά με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, την κάλυψη των αιρεσιμοτήτων 
καθώς και τη λειτουργία του ΟΠΣ.

Με την ένταξη των αρμοδιοτήτων της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ διασφαλίζεται περαιτέρω η 
αποτελεσματικότερη συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα 
λοιπά Ταμεία.

Σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η Διαχειριστική Αρχή κάθε ΕΠ θα 
διασφαλίσει την συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια με τις παρεμβάσεις των άλλων 
προγραμμάτων, ευρισκόμενη σε συστηματική συνεργασία με τις αντίστοιχες 
διαχειριστικές αρχές, προκειμένου να συγχρονίσουν την υλοποίηση των έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα προγράμματά τους και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα διασφαλίζεται η μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων και η αποφυγή λειτουργίας τους σε «ανταγωνιστική» βάση. Ο 
συγχρονισμός αφορά βεβαίως και στη χρήση πόρων από διαφορετικά Ταμεία, πχ 
κρατικές ενισχύσεις από το ΕΤΠΑ και δράσεις ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από το 
ΕΚΤ, σχετιζόμενες με τους χρηματοδοτούμενους κλάδους.

 

8.2 Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ. Παρ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, ενώ 
εξετάζονται σε συνεχή βάση οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους, για 
την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του καθώς και των στόχων 
του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Η Επ.Παρ. παρακολουθεί, μεταξύ 
άλλων, την πρόοδο υλοποίησης των Προγραμμάτων από πλευράς εντάξεων, νομικών 
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δεσμεύσεων, πληρωμών, προόδου φυσικού αντικειμένου και επίτευξης των τεθέντων 
στόχων, καθώς και την τήρηση των αιρεσιμοτήτων. Στη βάση της παρακολούθησης 
αυτής, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του. Οι αποφάσεις της Επ. Παρ. του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι εκτελεστέες από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης όλων των 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Επ. Παρ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, καθώς και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, η δε σύνθεσή της είναι 
σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για  αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση 
των εταίρων. Η ΕΑΣ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Επ.Παρ. και την εφαρμογή 
των αποφάσεών της.

 

8.3 Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και το συντονισμό όλων των 
ΕΔΕΤ καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος , στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας 
εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, ενώ εξετάζονται σε συνεχή βάση οι 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους, για την επίτευξη των στόχων του 
ΕΣΠΑ. Η Επ.Παρ. παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του 
Προγράμματος από πλευράς εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων, πληρωμών, προόδου 
φυσικού αντικειμένου και επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και την τήρηση των 
αιρεσιμοτήτων. Στη βάση της παρακολούθησης αυτής, λαμβάνει τις αναγκαίες 
αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του προγράμματος. Οι 
αποφάσεις της Επ.Παρ. είναι εκτελεστέες από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του 
Προγράμματος. Η Επ.Παρ. θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο, καθώς και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο, η δε σύνθεσή της θα 
περιλαμβάνει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων. Η 
αποτελεσματικότητα της Επ.Παρ. θα βελτιωθεί με μέτρα που περιλαμβάνουν την 
ισχυρότερη τεχνική και επιστημονική υποστήριξή της από τη ΔΑ, και την 
αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή της (βλ. και ενότητα 7.2.1 προηγούμενα).

Η θέσπιση «στοχευμένων» κριτηρίων επιλογής πράξεων προκειμένου να επιτυγχάνονται 
αποτελεσματικά οι στόχοι του ΕΠ, πρόκειται να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για 
τη συνέργεια των παρεμβάσεων των Ταμείων. Ειδικότερα θα προσδιοριστούν κριτήρια 
με βάση τα οποία θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα πράξεις, το αποτέλεσμα των 
οποίων συνδέεται με πράξεις από άλλο Ε.Π. ή Ταμείο (βλ. και ενότητα 2.Α.6.2 
προηγούμενα) .

Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας υποεπιτροπής -για την υποβοήθηση του έργου 
της Επ.Παρ.- σχετικά με την εφαρμογή ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων, τόσο 
στον αστικό ιστό όσο και στον υπόλοιπο χώρο. Αντικείμενο των υποεπιτροπής θα είναι η 
διατύπωση εισηγήσεων για την διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής των περιοχών 
παρέμβασης, καθώς και συμμετοχής των Ταμείων.

Για το συντονισμό της εφαρμογής των πόρων των Ταμείων η Διαχειριστική Αρχή θα 
συμμετέχει σε επιτροπές ή και δίκτυα που έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν από 
την ΕΑΣ (βλ. κεφ. 2.1.1 του ΕΣΠΑ), προκειμένου να επιτυγχάνεται η συναντίληψη σε 
επίπεδο χώρας, ο συντονισμός και η εφαρμογή κοινής εθνικής πολιτικής σε ειδικά 
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θέματα, η βελτίωση και εναρμόνιση της εφαρμογής, τη διάχυση εμπειρίας, γνώσεων και 
καλών πρακτικών.

Ειδικότερα για το συντονισμό όλων των ΕΔΕΤ καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων 
στον προγραμματισμό και την υλοποίηση η Δ.Α. θα μετέχει και θα παρακολουθεί 
συστηματικά τις Υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιείας 
& Θάλασσας της Επ.Παρ. του ΕΣΠΑ, το Δίκτυο Συντονισμού για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση, το Δίκτυο Αξιολόγησης, το Δίκτυο οριζόντιων θεσμικών θεμάτων, το 
Δίκτυο για τα χωρικά  και το Δίκτυο Πληροφόρησης – Δημοσιότητας.

Σε σχέση με το ΠΑΑ 2014-2020,  οι βασικότεροι τομείς που  θα διασφαλισθούν η 
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες βρίσκονται στην εφαρμογή των αγρο-
περιβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ σε σχέση με το «πρασίνισμα-greening», την 
εφαρμογή των μέτρων των Νέων Γεωργών, των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
των συστημάτων γεωργικών συμβουλών. Η πρόβλεψη εκχωρήσεων του 30% περίπου 
των πόρων του ΠΑΑ στα ΠΕΠ θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη αυξημένων 
συνεργειών, συμπληρωματικότητας και εν γένει ολοκληρωμένης προσέγγισης σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Με βάση τις παραπάνω ενέργειες αλλά και διμερείς συνεργασίες με τα λοιπά 
επιχειρησιακά προγράμματα, θα πραγματοποιείται ο κατάλληλος 
χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων, συνδυάζοντας τις δράσεις και τους 
αναλογούντες πόρους του προγράμματος, με τους πόρους και δράσεις άλλων ΕΠ που 
μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και των προγραμμάτων του 
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» θα διευρυνθεί η λειτουργία της υφιστάμενης 
Κοινής Επιτροπής Συντονισμού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Μακρο –περιφέρεια 
Αδριατικής - Ιονίου. Επιπλέον, η ένταξη στην ίδια διοικητική οντότητα (Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού των ΕΔΕΤ της 
Δ.Α. για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αλλά και των Δ.Α. 
των τομεακών προγραμμάτων διασφαλίζει απόλυτα τον συντονισμό/ συνεργασία μεταξύ 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα διασφαλιστεί και η ενεργός συμμετοχή και συντονισμός των 
Περιφερειακών Αρχών που εντάσσονται χωρικά στη Μακρο –περιφέρεια Αδριατικής – 
Ιονίου αλλά και των συναρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής και διαχείρισης Ε.Π.

 

8.4    Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ, με Εθνικές 
πολιτικές, άλλες Κοινοτικές Χρηματοδοτικές και Επενδυτικές Πρωτοβουλίες, και την 
ΕΤΕπ.

Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων 
διασφαλίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο 
και κατά την υλοποίηση. Ο συντονισμός αυτός θα επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη, τις 
εξής ενδεικτικές δυνατότητες συνεργειών: 

Συνέργειες του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) οι οποίες θα υλοποιηθούν σε εθνικό ή 
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περιφερειακό επίπεδο και οι οποίες προσδιορίζονται στην εθνική ή  Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων του 
θεματικού στόχου 1 και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 διασφαλίζεται μέσω της ΓΓΕΤ και της 
ΕΑΣ με συνδρομή από τη ΔΑ για παροχή στοιχείων σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η 
σύνδεση και ο συντονισμός των προγραμμάτων επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της ΕΑΣ και 
θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι Κανονισμοί (συνδυασμός 
επιχορηγήσεων στην ίδια δράση, κλπ.). Επίσης, η διακριτότητα των χρηματοδοτικών 
πηγών θα διασφαλίζεται σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και η 
δυνατότητα συνδυασμού πόρων θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Ο συντονισμός θα 
λαμβάνει υπόψη, ενδεικτικά, τα εξής:

• Τη δυνατότητα αξιοποίησης της καινοτομίας από την επιχειρηματική κοινότητα 
(π.χ. μέσω δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, συμμετοχή σε clusters, συνεργασία 
με κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας, Ερευνητικά Κέντρα/Τεχνολογικά Πάρκα, 
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων), λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
που χρηματοδοτούνται μέσω του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και δράσεις υποστήριξης 
καινοτόμων ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΕΙΒ).

• Τη συμπληρωματικότητα δράσεων ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού, 
προαγωγής της αριστείας, αναβάθμισης των ερευνητικών υποδομών, κ.α 
λαμβάνοντας υπόψη σχετικά προγράμματα άλλων χρηματοδοτικών μέσω της ΕΕ 
(π.χ. δράσεις Marie-Curie, Τwinning & ERA chairs, ERC του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, 
δράσεις ERASMUS, κλπ.)

• Την ανάγκη αναβάθμισης των ερευνητικών υποδομών λαμβάνοντας υπόψη τον 
οδικό χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και 
τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

• Την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για δράσεις ΕΤΑΚ σε σχέση 
με παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτή της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, μέσω 
ευκαιριών για συνέργειες των ΕΔΕΤ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα π.χ. το 
πρόγραμμα LIFE για δράσεις οικολογικής καινοτομίας και τεχνολογιών και τα 
ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ για δράσεις ΕΤΑΚ προς όφελος της αγροτικής 
ανάπτυξης και της αλιείας.

• Τις δράσεις του  Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με έντονα 
στοιχεία ΕΤΑΚ σε διαπεριφερειακή, διασυνοριακή ή/και διακρατική διάσταση.

• Συνέργειες του προγράμματος LIFE και δράσεων περιβάλλοντος των Ε.Π. Ο 
συντονισμός των παρεμβάσεων διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με την 
Δ.Α. και την ΕΑΣ.

 

Σε ότι αφορά δράσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, είναι αναγκαίος 
ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες  ενδεικτικά στα κάτωθι:

• Θα αναζητηθούν συνέργειες των ΕΔΕΤμε το πρόγραμμα «Απασχόληση και 
Κοινωνική Καινοτομία-EaSI». Ειδικά για την υποστήριξη startups σε 
στοχευμένους τομείς υψηλής ανάπτυξης θα αναζητηθούν με το πρόγραμμα Start-
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up Europe για ΤΠΕ-ΜΜΕ (ICT SMEs), ως μέρος της πρωτοβουλίας Eυρώπη 
2020 – Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη.

• Θα υπάρξουν στενοί δεσμοί για πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω 
συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα για την υποστήριξη ΜΜΕ, όπως το 
πρόγραμμα COSME και δράσεις που υποστηρίζονται από την ΕΙΒ/ΕΙF.

Για δράσεις μεταφορών, ενέργειας και ΤΠΕ, θα διασφαλιστεί μέσω του συντονισμού 
της ΕΑΣ, ότι τα έργα που θα υποβάλλονται προς χρηματοδότηση από το Connecting 
Europe Facility – CEF, θα διασφαλίζουν πέραν της σκοπιμότητας και ωριμότητας και 
την αναγκαία συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αυτών των 
τομέων από αντίστοιχα Ε.Π. που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

Σε ότι αφορά στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (Asylum and Migration Fund) 
που έχει αυξημένη σημασία για τη χώρα λόγω των αυξημένων πιέσεων που υφίσταται 
από τη γεωγραφική της θέση και το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης- 
Προστασίας του Πολίτη, θα διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα με 
δράσεις τόσο του ΕΤΠΑ όσο και του ΕΚΤ στο πλαίσιο των ΠΕΠ ιδίως σε εκείνα που 
εντοπίζονται αυξημένες σχετικές ανάγκες και προβλήματα.
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9. EX-ANTE CONDITIONALITIES 

9.1 Ex-ante conditionalities
Information on the assessment of the applicability and the fulfilment of ex-ante 
conditionalities (optional).

Table 24: Applicable ex-ante conditionalities and assessment of their fulfilment

Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

T.01.1 -  Research and innovation: 
The existence of a national or 
regional smart specialisation strategy 
in line with the National Reform 
Program, to leverage private research 
and innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

Yes

T.01.2 -  Research and Innovation 
infrastructure. The existence of a 
multi annual plan for budgeting and 
prioritisation of investments.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

No

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth 
to stimulate affordable, good quality 
and interoperable ICT enabled private 
and public services and increase 
uptake by citizens, including 
vulnerable groups, businesses and 
public administrations including 
cross border initiatives.

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

Partially

T.03.1 -  Specific actions have been 
carried out to underpin the promotion 
of entrepreneurship taking into 
account the Small Business Act 
(SBA).

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Yes

T.04.1 -  Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 
constructing or renovating buildings.

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Partially

T.04.2 -  Actions have been carried 
out to promote high efficiency co 
generation of heat and power.

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Yes

T.04.3 -  Actions have been carried 
out to promote the production and 

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

Yes
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Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

distribution of renewable energy 
sources.

του άνθρακα σε όλους τους τομείς

T.05.1 -  Risk prevention and risk 
management: the existence of 
national or regional risk assessments 
for disaster management taking into 
account climate change adaptation

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

Yes

T.06.1 -  Water sector: The existence 
of a) a water pricing policy which 
provides adequate incentives for 
users to use water resources 
efficiently and b) an adequate 
contribution of the different water 
uses to the recovery of the costs of 
water services at a rate determined in 
the approved river basin management 
plan for investment supported by the 
programmes.

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

Partially

T.06.2 -  Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

Partially

T.07.1 -  Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the 
TEN T comprehensive and core 
networks.

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

No

T.08.1 -  Active labour market 
policies are designed and delivered in 
the light of the Employment 
guidelines.

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

Partially

T.08.2 -  Self-employment, 
entrepreneurship and business 
creation: the existence of a strategic 
policy framework for inclusive start-
up.

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

Yes

T.08.3 -  Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 

Partially
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Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

Guidelines; Reforms of labour market 
institutions will be preceded by a 
clear strategic policy framework and 
ex-ante assessment including the 
gender dimension.

δυναμικού

T.08.5 -  Adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to 
change: The existence of policies 
aimed at favouring anticipation and 
good management of change and 
restructuring.

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

Partially

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Partially

T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Partially

G.1 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union anti-
discrimination law and policy in the 
field of ESI Funds.

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

Yes

G.2 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union gender equality 
law and policy in the field of ESI 
Funds.

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 

Yes
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Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

G.3 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of the United Nations 
Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCRPD) in the 
field of ESI Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC.

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

Partially

G.4 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Partially
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Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

G.5 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
State aid rules in the field of the ESI 
Funds.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

Yes

G.6 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
environmental legislation related to 
EIA and SEA.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

Yes
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Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
conditionality 

fulfilled 
(Yes/No/Partially)

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

6 - Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού 

No



EL 320  EL

Ex-ante conditionality Priority axes  to which conditionality 
applies

Ex-ante 
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δυναμικού

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference Explanations

T.01.1 -  Research and innovation: The 
existence of a national or regional 
smart specialisation strategy in line 
with the National Reform Program, to 
leverage private research and 
innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

1 - A national or regional smart 
specialisation strategy is in place that:

Yes http://www.pepdym.gr/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=248&Itemid=57

H περιφερειακή στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης RIS3 για έρευνα και 
καινοτομία ορίζει τους στόχους και τις 
προτεραιότητες για την Ε&Κ σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Τα κεφάλαια της στρατηγικής 
παρουσιάζουν την περιφερειακή 
εξειδίκευση και προτεραιότητες καθώς 
και το μείγμα πολιτικής που 
χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις 
επενδύσεις σε Ε&Κ.

Έχει καταρτιστεί  το σχέδιο 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 
ΠΔΜ και απομένει η έγκρισή του από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο.

T.01.1 -  Research and innovation: The 
existence of a national or regional 
smart specialisation strategy in line 
with the National Reform Program, to 
leverage private research and 
innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

2 - is based on a SWOT or similar 
analysis to concentrate resources on a 
limited set of research and innovation 
priorities;

Yes http://www.pepdym.gr/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=248&Itemid=57
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference Explanations

T.01.1 -  Research and innovation: The 
existence of a national or regional 
smart specialisation strategy in line 
with the National Reform Program, to 
leverage private research and 
innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

3 - outlines measures to stimulate 
private RTD investment;

Yes http://www.pepdym.gr/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=248&Itemid=57

T.01.1 -  Research and innovation: The 
existence of a national or regional 
smart specialisation strategy in line 
with the National Reform Program, to 
leverage private research and 
innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

4 - contains a monitoring mechanism. Yes http://www.pepdym.gr/index.ph
p?option=com_content&view=ar
ticle&id=248&Itemid=57

T.01.1 -  Research and innovation: The 
existence of a national or regional 
smart specialisation strategy in line 
with the National Reform Program, to 
leverage private research and 
innovation expenditure, which 
complies with the features of well 
performing national or regional R&I 
systems.

5 - A framework outlining available 
budgetary resources for research and 
innovation has been adopted.

Yes http://ec.europa.eu/europe2020/p
df/nd/nrp2012_greece_en.pdf

Όσον αφορά το στόχο αύξησης της 
δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για 
Ε&Κ ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 
πλαίσιο της κατάρτισης του νέου ΕΠΜ 
2013 -2016, αναθεωρήθηκε ο στόχος 
για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας 
μέχρι το 2020, προσδιορίστηκαν οι 
βασικές πηγές χρηματοδότησης 
(εθνικής και κοινοτικής) για δράσεις 
έρευνας και τεχνολογίας μέχρι το 2020 
καθώς και τα ποσά χρηματοδότησης 
που απαιτούνται ανά πηγή 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
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Reference Explanations

επιτευχθεί αυτός ο νέος στόχος. Ως 
υιοθέτηση θεωρείται η ενσωμάτωση 
του νέου στόχου στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το 
οποίο υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 
15/4/2014.

T.01.2 -  Research and Innovation 
infrastructure. The existence of a multi 
annual plan for budgeting and 
prioritisation of investments.

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.

No Η διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη 
σχετικά με τις προτεραιότητες για την 
ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών από 
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο διαμόρφωσης.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
31/12/2014

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth to 
stimulate affordable, good quality and 
interoperable ICT enabled private and 
public services and increase uptake by 
citizens, including vulnerable groups, 
businesses and public administrations 
including cross border initiatives.

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

No Το σχέδιο της Στρατηγικής τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση από τις 28 
Μαρτίου 2014 έως τις 24 Απριλίου 
2014.

Στο πλαίσιο της συνάφειας της 
στρατηγικής για την Ψηφιακή 
Ανάπτυξη με τη στρατηγική RIS με 
βάση την Smart Specialization Strategy 
(S3) σε εθνικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε 
η συμμετοχή στη θεματική πλατφόρμα 
της ΓΓΕΤ για την τομεακή 
προτεραιότητα των ΤΠΕ, και 
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απεστάλη υλικό για τον προσδιορισμό 
των κατάλληλων εργαλείων έξυπνης 
εξειδίκευσης στον τομέα ΤΠΕ.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Δομής 
Συντονισμού (Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Ψηφιακής Πολιτικής) και 
δημιουργία/μετατροπή της ΕΥΔ ΕΠ 
ΨΣ ως Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού και Εφαρμογής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στο πλαίσιο της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
Μάιος 2014

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth to 
stimulate affordable, good quality and 
interoperable ICT enabled private and 
public services and increase uptake by 
citizens, including vulnerable groups, 
businesses and public administrations 
including cross border initiatives.

2 - budgeting and prioritisation of 
actions through a SWOT or similar 
analysis consistent with the Scoreboard 
of the Digital Agenda for Europe;

Yes http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-Dhmosia-
Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-
Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-
Anaptyxh

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth to 
stimulate affordable, good quality and 
interoperable ICT enabled private and 

3 - an analysis of balancing support for 
demand and supply of ICT should have 
been conducted;

Yes http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-Dhmosia-
Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-
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public services and increase uptake by 
citizens, including vulnerable groups, 
businesses and public administrations 
including cross border initiatives.

Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-
Anaptyxh

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth to 
stimulate affordable, good quality and 
interoperable ICT enabled private and 
public services and increase uptake by 
citizens, including vulnerable groups, 
businesses and public administrations 
including cross border initiatives.

4 - indicators to measure progress of 
interventions in areas such as digital 
literacy, e-inclusion, e-accessibility, and 
progress of e-health within the limits of 
Article 168 TFEU which are aligned, 
where appropriate, with existing 
relevant sectoral Union, national or 
regional strategies;

Yes http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-Dhmosia-
Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-
Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-
Anaptyxh

T.02.1 -  Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth to 
stimulate affordable, good quality and 
interoperable ICT enabled private and 
public services and increase uptake by 
citizens, including vulnerable groups, 
businesses and public administrations 
including cross border initiatives.

5 - assessment of needs to reinforce ICT 
capacity-building.

Yes http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-Dhmosia-
Diaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-h-
Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-
Anaptyxh

T.03.1 -  Specific actions have been 
carried out to underpin the promotion 
of entrepreneurship taking into 
account the Small Business Act 
(SBA).

1 - The specific actions are: measures 
have been put in place with the 
objective of reducing the time and cost 
involved in setting-up a business taking 
account of the targets of the SBA;

Yes - Νόμοι 4072/2012 και 
3982/2011

- Διαδικτυακή πύλη Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου

- http://www.businessportal.gr/

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται γιατί 
έχουν θεσμοθετηθεί τα μέτρα για τη 
μείωση του κόστους και  του χρόνου 
ίδρυσης επιχειρήσεων και τη χορήγηση 
αδειών έναρξης και άσκησης της 
ειδικότερης δραστηριότητας της 
επιχείρησης σε 115,80 € και 1,95 
ημέρες [μη επικαιροποιημένη 
ιστοσελίδα της ΕΕ].
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http://ec.europa.eu/enterprise/pol
icies/sme/business-
environment/files/2012-country-
fiches_en.pdf

T.03.1 -  Specific actions have been 
carried out to underpin the promotion 
of entrepreneurship taking into 
account the Small Business Act 
(SBA).

2 - The specific actions are: measures 
have been put in place with the 
objective of reducing the time needed to 
get licenses and permits to take up and 
perform the specific activity of an 
enterprise taking account of the targets 
of the SBA;

Yes Ν. 3982/2011 και εφαρμοστικές 
διατάξεις του

Νόμος 4072/12

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην 
διαδικασία αδειοδότησης των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με 
την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί 
το σύνολο των δικαιολογητικών (αρθρ 
17 – 40).

Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1, 
όλες οι αδειοδοτικές υπηρεσίες πρέπει 
να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο χρόνου και 
κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας έχει ρόλο συντονιστή με 
στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν 
το χρονικό όριο που έχει τεθεί.

T.03.1 -  Specific actions have been 
carried out to underpin the promotion 
of entrepreneurship taking into 

3 - The specific actions are: mechanism 
is in place to monitor the 
implementation of the measures of the 

Yes Ορισμός SME Envoy και 
καθορισμός πλαισίου 
λειτουργίας του θεσμού με την 

Ο μηχανισμός παρακολούθησης της 
υλοποίησης των μέτρων του SBA 
περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
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account the Small Business Act 
(SBA).

SBA which have been put in place and 
assess the impact on SMEs.

ΥΑ  4263/515/17.04.2012 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/
%CE%924%CE%A9%CE%9C
%CE%A6-
%CE%9C%CE%91%CE%A8

Ν 4048/2012 / 23.2.2012  
http://www.et.gr/index.php/2013
-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-
13-13 «Ρυθμιστική 
Διακυβέρνηση: Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα Καλής 
Νομοθέτησης».

 

- SME Envoy του οποίου το πλαίσιο 
καθηκόντων καθορίζεται με 
Υπουργική Απόφαση.

- Συντονισμός της διαδικασίας 
συλλογής στοιχείων και αποστολής 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
εκπόνηση του ετήσιου SBA Factsheet.

- Συντονισμός της διαδικασίας 
συλλογής στοιχείων για την εκπόνηση 
της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα 
στο πλαίσιο ετήσιας συνάντησης με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής.

Αρμόδια  Εθνική Αρχή: Γενική 
Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας / 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Αναφορικά με την αξιολόγηση 
επιπτώσεων, σύμφωνα με το Νόμο 
4048/2012 (Ρυθμιστική 
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και 
Μέσα Καλής Νομοθέτησης) 
προβλέπεται το πλαίσιο για την 
αξιολόγηση της επίπτωσης των νέων 
νομοθετημάτων στην οικονομία, την 
κοινωνία, τη διοίκηση και το 
Περιβάλλον.
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T.04.1 -  Actions have been carried out 
to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 
constructing or renovating buildings.

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;

No 1. Πλήρης ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2010/31 έγινε με τον 
Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 
42/Α/19.02.2013) «Ενεργειακή 
Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση 
με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις». Μερική 
ενσωμάτωση της Οδηγίας με 
τους Νόμους 3661/2008, 
3851/2010 και 3889/2010.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις των 
άρθρων 3 & 4 της Οδηγίας 
2010/31 εφαρμόζονται ήδη με 
διατάξεις του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ αριθμ. 
Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010).

Οι απαιτήσεις του κριτηρίου δεν 
ικανοποιούνται πλήρως καθώς δεν 
καλύπτονται οι απαιτήσεις για την 
εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων 
του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31 που 
αφορά στον «Υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους 
επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης».

Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια 
και έχουν δρομολογηθεί οι 
απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 
εκπλήρωση.

Εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης: 
15/3/2015

T.04.1 -  Actions have been carried out 
to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 

2 - The actions are: measures necessary 
to establish a system of certification of 
the energy performance of buildings 
consistent with Article 11 of Directive 
2010/31/EU;

Yes - Υπουργική Απόφαση 
(Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 
(ΦΕΚ Β’ 407/ 9.04.2010) 
(Άρθρο 14: Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης 
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constructing or renovating buildings. Κτιρίων)

- Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 
(ΦΕΚ 132/Α/2010) (Άρθρο4 και 
Άρθρο 5)

- Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 
(ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) (Άρθρο 
5)

- Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 
237/Α/05.12.2012) (Άρθρο 13)

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.04.1 -  Actions have been carried out 
to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 
constructing or renovating buildings.

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;

No http://ec.europa.eu/energy/efficie
ncy/eed/reporting_en.htm

Η έκθεση αναφοράς που απαιτείται 
σύμφωνα με την Οδηγία 27/2012 έχει 
σταλεί στην Ε.Ε.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, σε 
συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ βρίσκεται σε 
εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι 
30/8/2014.
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T.04.1 -  Actions have been carried out 
to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency when 
constructing or renovating buildings.

4 - The actions are: measures consistent 
with Article 13 of Directive 2006/32/EC 
of the European Parliament and of the 
Council on energy end-use efficiency 
and energy services to ensure the 
provision to final customers of 
individual meters in so far as it is 
technically possible, financially 
reasonable and proportionate in relation 
to the potential energy savings.

Yes - Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α’ 
95/23.06.2010) «Μέτρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την τελική 
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες 
και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 15, 
παρ.1 και 3: Μετρητές και 
αναλυτικοί λογαριασμοί για την 
κατανάλωση ενέργειας).

- ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-
02-2013 (ΦΕΚ Β 297/13.2.2013) 
«Αντικατάσταση συστημάτων 
μέτρησης τελικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας)

T.04.2 -  Actions have been carried out 
to promote high efficiency co 
generation of heat and power.

1 - Support for co-generation is based 
on useful heat demand and primary 
energy savings consistent with Article 
7(1) and points (a) and (b) of Article 
9(1) of Directive 2004/8/EC;

Yes http://ec.europa.eu/energy/efficie
ncy/cogeneration/cogeneration_e
n.htm

Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 
8/28.01.2009) «Προώθηση της 
συμπαραγωγής δύο ή 

Η έκθεση αναφοράς για την προώθηση 
της συμπαραγωγής εστάλη στην ΕΕ ον 
Νοέμβριο 2011.
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περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, ρύθμιση 
ζητημάτων σχετικών με το 
Υδροηλεκτρικό Έργο 
Μεσοχώρας και της διατάξεις»

T.04.2 -  Actions have been carried out 
to promote high efficiency co 
generation of heat and power.

2 - Member States or their competent 
bodies have evaluated the existing 
legislative and regulatory framework 
with regard to authorisation procedures 
or other procedures in order to: (a) 
encourage the design of co-generation 
units to match economically justifiable 
demands for useful heat output and 
avoid production of more heat than 
useful heat; and (b) reduce the 
regulatory and non-regulatory barriers 
to an increase in co-generation.

Yes - Νόμος 4067/2012

- Νόμος 4001/2011 (Άρθρο 197: 
Λοιπές Διατάξεις)

- Νόμος 3851/2010

- Απόφαση 
ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 
(Β΄2373)

- Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 
(ΦΕΚ 889/Β/22.3.2012)

- Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 
23278 (ΦΕΚ 3108/23.11.2012)

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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T.04.3 -  Actions have been carried out 
to promote the production and 
distribution of renewable energy 
sources.

1 - Transparent support schemes, 
priority in grid access or guaranteed 
access and priority in dispatching, as 
well as standard rules relating to the 
bearing and sharing of costs of technical 
adaptations which have been made 
public are in place consistent with 
Article 14(1), Article 16(2) and 16(3) of 
Directive 2009/28/EC of the European 
Parliament and of the Council.

Yes http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=546&language=el-GR

http://www.rae.gr/site/en_US/po
rtal.csp

Νόμος 4062/2012, Νόμος 
3851/2010, Νόμος 3468/2006

http://www.admie.gr/rythmistiko
-plaisio/kodikes-egcheiridia/

http://www.rae.gr/site/categories
_new/renewable_power/ape_pen
etration.csp

http://www.rae.gr/site/categories
_new/about_rae/actions/decision
/2012_A0787.csp

http://www.admie.gr/fileadmin/g
roups/EDAS_DSS/AnaptixiSisti
matos/Timologio_syndesis_GN
OM._RAE-2-2007.pdf
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T.04.3 -  Actions have been carried out 
to promote the production and 
distribution of renewable energy 
sources.

2 - A Member State has adopted a 
national renewable energy action plan 
consistent with Article 4 of Directive 
2009/28/EC.

Yes http://www.ypeka.gr/LinkClick.a
spx?fileticket=CEYdUkQ719k%
3D&tabid=37

Το 1ο Εθνικό σχέδιο δράσης για της 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, υποβλήθηκε στην ΕΕ τον 
Ιούλιο του 2010, έχει εγκριθεί και έχει 
επικαιροποιηθεί το 2012.

T.05.1 -  Risk prevention and risk 
management: the existence of national 
or regional risk assessments for 
disaster management taking into 
account climate change adaptation

1 - A national or regional risk 
assessment with the following elements 
shall be in place:

Yes http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

 

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε 
στη DG ECHO το Model Local/ 
Regional Disaster Prevention Plan ως 
το εθνικό πλαίσιο εκτίμησης 
επικινδυνότητας. Το κείμενο 
εντάχθηκε στη βάση δεδομένων 
CIRCABC (7/2013) και περιλαμβάνει 
περιγραφή της μεθοδολογίας που 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
ISO31010. Σύμφωνα με το Hyogo 
πλαίσιο δράσης 2005 – 2015, η 
ελληνική πλατφόρμα για τη μείωση 
του κινδύνου των καταστροφών έχει 
καταρτιστεί και αποτελεί ένα ανοικτό 
δίκτυο και forum σε θέματα μείωσης 
του κινδύνου από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές. Ως 
παραρτήματα του εθνικού πλαισίου 
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για 
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις 
δασικές πυρκαγιές. Όσον αφορά στους 
σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, η 
εκτίμηση είναι πλήρως ενσωματωμένη 
στην εθνική νομοθεσία. Η δεύτερη 
έκδοση του εθνικού πλαισίου 
εκτίμησης επικινδυνότητας 
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περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU 
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011 
και EU PROMETHEUS 2014.

T.05.1 -  Risk prevention and risk 
management: the existence of national 
or regional risk assessments for 
disaster management taking into 
account climate change adaptation

2 - a description of the process, 
methodology, methods, and non-
sensitive data used for risk assessment 
as well as of the risk-based criteria for 
the prioritisation of investment;

Yes http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

T.05.1 -  Risk prevention and risk 
management: the existence of national 
or regional risk assessments for 
disaster management taking into 
account climate change adaptation

3 - a description of single-risk and 
multi-risk scenarios;

Yes http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

https://circabc.europa.eu/faces/js
p/extension/wai/navigation/conta
iner.jsp

www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR

ΕΙΟΝΕΤ,

Ως παραρτήματα του εθνικού  
πλαισίου εκτίμησης επικινδυνότητας 
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για 
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις 
δασικές πυρκαγιές. Τα παραρτήματα 
αυτά έχουν ενταχθεί στην ειδική βάση 
δεδομένων CIRCABC. Ειδικότερα δε 
όσον αφορά στους σεισμούς και τις 
δασικές πυρκαγιές, η εκτίμηση είναι 
πλήρως ενσωματωμένη στην εθνική 
νομοθεσία. Επιπλέον, η δεύτερη 
έκδοση του εθνικού πλαισίου 
εκτίμησης επικινδυνότητας 
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU 
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011 
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http://floods.opengov.gr/ και EU PROMETHEUS 2014.

T.05.1 -  Risk prevention and risk 
management: the existence of national 
or regional risk assessments for 
disaster management taking into 
account climate change adaptation

4 - taking into account, where 
appropriate, national climate change 
adaptation strategies.

Yes http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR

Για τις πλημμύρες (Οδηγία 
2007/60/ΕΚ) έχει ολοκληρωθεί η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας, από την ΕΓΥ 
του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και 
τον προσδιορισμό των Ζωνών 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας. Στον πρώτο 
κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 
εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ 
χαμηλής πιθανότητας με τη χρήση 
στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές 
ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με 
τον τρόπο αυτό σε αυτήν τη φάση, την 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

T.06.1 -  Water sector: The existence 
of a) a water pricing policy which 
provides adequate incentives for users 
to use water resources efficiently and 
b) an adequate contribution of the 
different water uses to the recovery of 
the costs of water services at a rate 
determined in the approved river basin 
management plan for investment 
supported by the programmes.

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 the geographic and climatic 
conditions of the region or regions 

No Στα σχέδια διαχείρισης λεκανών 
απορροής ποταμών υπάρχει κεφάλαιο 
ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών 
ύδατος, σύμφωνα με την οικονομική 
ανάλυση του Πίνακα ΙΙΙ της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

H τελική διαμόρφωση και έγκριση της 
τιμολογιακής πολιτικής για την 
ύδρευση αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως τις 31/1/2016 και για τις λοιπές 
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affected. χρήσεις ύδατος μέχρι 30/6/2016.

T.06.1 -  Water sector: The existence 
of a) a water pricing policy which 
provides adequate incentives for users 
to use water resources efficiently and 
b) an adequate contribution of the 
different water uses to the recovery of 
the costs of water services at a rate 
determined in the approved river basin 
management plan for investment 
supported by the programmes.

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

Yes https://dl.dropboxusercontent.co
m/u/94188257/documents/09/SX
EDIO_DIAXEIRISHS_GR09.pd
f

Τα σχέδια διαχείρισης καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 13 και του 
Πίνακα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι χάρτες των δικτύων 
παρακολούθησης βρίσκονται στο 
κεφάλαιο 9 των σχεδίων διαχείρισης 
των λεκανών απορροής των υδατικών 
διαμερισμάτων. Οι περιβαλλοντικοί 
στόχοι βρίσκονται στο Κεφάλαιο 11 
των σχεδίων διαχείρισης λεκανών 
απορροής των υδατικών 
διαμερισμάτων. Το Κεφάλαιο 12 των 
σχεδίων διαχείρισης λεκανών 
απορροής περιλαμβάνει τα 
προγράμματα μέτρων των υδατικών 
διαμερισμάτων.

Με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής 
Υδάτων έχει εγκριθεί το Σχέδιο 
Διαχείρισης «των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας»

Απόφ. με αριθμ. Ε.Γ. οικ. 107/30-01-
2014 

(ΦΕΚ Β’ 181/31-01-2014)
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T.06.2 -  Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

1 - An implementation report as 
requested by Article 11(5) of Directive 
2008/98/EC has been submitted to the 
Commission on progress towards 
meeting the targets set out in Article 11 
of Directive 2008/98/EC.

Yes Ο Νόμος 4042/2012 
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Η έκθεση εφαρμογής για τα έτη 
2011 και 2012, όπως προβλέπει 
το άρθρο 11, έχει υποβληθεί.

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
γιατί οι υποχρεώσεις που συνδέονται 
με τα επιμέρους κριτήρια δεν 
εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν 
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και 
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την εκπλήρωση τους.

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης 
αιρεσιμότητας: 30/09/2015.

T.06.2 -  Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

No Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
ενσωματώθηκε με το άρθρο 22 του 
Νόμου 4042/2012.

Εκπονείται μελέτη επικαιροποίησης 
του ΕΣΔΑ και με βάση την 
αξιολόγηση των ΠΕΣΔΑ θα 
προκύψουν οι αναγκαίες προσαρμογές 
στις απαιτήσεις της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. Με την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των παραδοτέων θα 
ακολουθήσει η διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
ευρείας διαβούλευσης πριν τη 
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θεσμοθέτηση των σχεδίων.

Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης 
αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ ΠΔΜ: 
30/10/2014 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
30/09/2015

T.06.2 -  Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

No Το άρθρο 29 της Οδηγίας2008/98/EΚ 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το 
άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012.

Έχει υπογραφεί η σύμβαση εκπόνησης 
της μελέτης του Εθνικού 
προγράμματος πρόληψης από 28-5-
2013.

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 
31/12/2014

T.06.2 -  Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 

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 

No Τα απαραίτητα μέτρα, πέραν των ήδη 
υφισταμένων, θα περιλαμβάνονται 
στον αναθεωρημένο ΕΣΔΑ, τους 
αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, για τις 
περιπτώσεις που απαιτείται 
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plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

have been adopted. εξειδίκευση σε Περιφερειακό επίπεδο, 
και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης 
αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ ΠΔΜ: 
30/10/2014 

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 
31/12/2014

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

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:

No Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη 
στρατηγική ανάπτυξης των 
Μεταφορών της Χώρας για την 
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει 
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες 
και εμπορευματικές μεταφορές) και 
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το 
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 
προγραμματισμό των υποδομών 
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 
1315/2013), περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις 
στο κύριο (core network) και στο 
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αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 
network) των ΤΕΝ-Τ, όπου 
σχεδιάζονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και 
το CEF

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα 
διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη 
συμβολή τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο μεταφορών

Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης 
οριστικοποιημένης μορφής : 
30/9/2014.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

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:

No Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη 
στρατηγική ανάπτυξης των 
Μεταφορών της Χώρας για την 
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει 
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες 
και εμπορευματικές μεταφορές) και 
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το 
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 
προγραμματισμό των υποδομών 
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
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σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 
1315/2013), περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις 
στο κύριο (core network) και στο 
αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 
network) των ΤΕΝ-Τ, όπου 
σχεδιάζονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και 
το CEF

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα 
διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη 
συμβολή τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο μεταφορών

Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης 
οριστικοποιημένης μορφής : 
30/9/2014.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 

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

No Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη 
στρατηγική ανάπτυξης των 
Μεταφορών της Χώρας για την 
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει 
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες 
και εμπορευματικές μεταφορές) και 
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and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το 
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 
προγραμματισμό των υποδομών 
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 
1315/2013), περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις 
στο κύριο (core network) και στο 
αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 
network) των ΤΕΝ-Τ, όπου 
σχεδιάζονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και 
το CEF

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα 
διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη 
συμβολή τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο μεταφορών

Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης 
οριστικοποιημένης μορφής : 
30/9/2014.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)



EL 343  EL

Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference Explanations

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

4 - secondary connectivity; No Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη 
στρατηγική ανάπτυξης των 
Μεταφορών της Χώρας για την 
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει 
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες 
και εμπορευματικές μεταφορές) και 
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το 
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 
προγραμματισμό των υποδομών 
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 
1315/2013), περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις 
στο κύριο (core network) και στο 
αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 
network) των ΤΕΝ-Τ, όπου 
σχεδιάζονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και 
το CEF

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα 
διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη 
συμβολή τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο μεταφορών

Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης 
οριστικοποιημένης μορφής : 
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30/9/2014.

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

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

No Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη 
στρατηγική ανάπτυξης των 
Μεταφορών της Χώρας για την 
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει 
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές, 
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες 
και εμπορευματικές μεταφορές) και 
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το 
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον 
προγραμματισμό των υποδομών 
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (Καν 
1315/2013), περιλαμβάνοντας:

- τις προτεραιότητες για επενδύσεις 
στο κύριο (core network) και στο 
αναλυτικό δίκτυο (comprehensive 
network) των ΤΕΝ-Τ, όπου 
σχεδιάζονται επενδύσεις από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και 
το CEF

- τις επενδύσεις σε δευτερεύουσα 
διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη 
συμβολή τους στον ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Χώρο μεταφορών
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Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης 
οριστικοποιημένης μορφής : 
30/9/2014.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 -  Transport: The existence of a 
comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' institutional 
set up (including public transport at 
regional and local level) which 
supports infrastructure development 
and improves connectivity to the TEN 
T comprehensive and core networks.

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

No Εκτιμώμενη ημερομηνία 
ολοκλήρωσης: 31/10/2014

T.08.1 -  Active labour market policies 
are designed and delivered in the light 
of the Employment guidelines.

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;

No Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
διότι δεν εκπληρώνεται πλήρως το 
σύνολο των κριτηρίων. Έχουν όμως 
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και 
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων.

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
31/12/2016
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Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
παρέχουν ήδη εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά μέτρα σε 
ικανό αριθμό των ενεργά 
αναζητούντων εργασία.

Στο πλαίσιο δράσεων του 
προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του 
ΟΑΕΔ», οι οποίες θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, 
θα ενισχυθούν οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και τα ενεργητικά μέτρα 
που προσφέρει ο ΟΑΕΔ.

O σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» 
στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 
επιλεγμένα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης –τα οποία έχουν 
επιλεχθεί από την Steering Committee 
του Προγράμματος στην οποία 
συμμετέχουν ευρωπαίοι 
εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ΕΕ 
και της TFG- θα έχει ολοκληρωθεί έως 
τις 31.12.2015.

T.08.1 -  Active labour market policies 
are designed and delivered in the light 
of the Employment guidelines.

2 - Employment services have the 
capacity to, and do, deliver: 
comprehensive and transparent 
information on new job vacancies and 
employment opportunities taking into 

No Έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα 
παρακολούθησης των ροών της 
μισθωτής απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) το 
οποίο συνδέει τις βάσεις δεδομένων 
του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. 
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account the changing needs of the 
labour market.

Υποπαράγραφοι ΙΑ.10,11,12,13 και 14 
Ν.4093/2012 και αριθμ.28153/126/28-
8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2163Β).

Επιπλέον, και όσον αφορά την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
εντός Ευρώπης, όλες οι θέσεις 
εργασίας που καταχωρούνται στο ΟΠΣ 
του ΟΑΕΔ, μεταφέρονται αυτόματα 
στο portal του EURES.

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της 
πληροφόρησης σχετικά με τις νέες 
θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης μέσω συστημάτων τα 
οποία θα τεθούν σε λειτουργία, μέχρι 
το τέλος του 2015.

T.08.1 -  Active labour market policies 
are designed and delivered in the light 
of the Employment guidelines.

3 - Employment services have set up 
formal or informal cooperation 
arrangements with relevant 
stakeholders.

Yes Οι υπηρεσίες απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ έχουν διαμορφώσει ήδη 
(άτυπες) συνεργασίες με 
εργοδότες, εκπαιδευτικούς 
φορείς και κοινωνικούς 
εταίρους.

Με το άρθρο 29 του 
Ν.4144/2013 προβλέπεται η 
υποχρέωση όλων των υπηρεσιών 

Το δίκτυο θα ενισχυθεί με την 
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 
συμμετεχόντων φορέων σύζευξης 
προσφοράς και ζήτησης αγοράς 
εργασίας μέχρι τις 31.12.2015.

Πιο συγκεκριμένα θα ενισχυθούν τα 
κάτωθι:

- Διάλογος με τους Κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς του δημόσιου και 
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της δημόσιας και τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των 
δικαστικών υπηρεσιών να 
συνδράμουν τον ΟΑΕΔ με 
στοιχεία και πληροφοριακό 
υλικό.

ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στον 
τομέα της απασχόλησης με σκοπό τη 
θέσπιση τυπικού πλαισίου 
συνεργασίας

- Διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ, 
ΙΚΑ/ΙΔΗΚΑ, ΓΓΠΣ και λοιπών 
φορέων (σε εξέλιξη από το 2013)

- Συνεργασίες με Κοινωνικούς 
Εταίρους/ κλαδικούς και τοπικούς 
φορείς / επιμελητήρια για την 
υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας

- Διερεύνηση αναγκών και 
ικανοποίησης εργοδοτών και 
εργαζομένων σε συνεργασία με τους 
θεσμικούς εταίρους του ΟΑΕΔ.

T.08.2 -  Self-employment, 
entrepreneurship and business 
creation: the existence of a strategic 
policy framework for inclusive start-
up.

1 - A strategic policy framework for 
inclusive start-up support is in place 
with the following elements:

Yes Η αιρεσιμότητα 8.2 συνδέεται 
με την αιρεσιμότητα 3.1

• Νόμοι 4072/2012 και 
3982/2011

• Διαδικτυακή πύλη 
Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου

• http://www.businessporta
l.gr/

• Ν. 3982/2011 και 
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εφαρμοστικές διατάξεις 
του

Νόμος 4072/12

T.08.2 -  Self-employment, 
entrepreneurship and business 
creation: the existence of a strategic 
policy framework for inclusive start-
up.

2 - measures have been put in place 
with the objective of reducing the time 
and cost involved in setting up a 
business, taking account of the targets 
of the SBA;

Yes • Νόμοι 4072/2012 και 
3982/2011

• Διαδικτυακή πύλη 
Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου

• http://www.businessporta
l.gr/

Το κριτήριο εκπληρώνεται γιατί έχουν 
θεσμοθετηθεί τα μέτρα για τη μείωση 
του κόστους και του χρόνου ίδρυσης 
επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών 
έναρξης και άσκησης της ειδικότερης 
δραστηριότητας της επιχείρησης σε 
115,80€ και 1,95 μέρες αντίστοιχα. 
[Δεν έχει ακόμα γίνει επικαιροποίηση 
της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ].

T.08.2 -  Self-employment, 
entrepreneurship and business 
creation: the existence of a strategic 
policy framework for inclusive start-
up.

3 - measures have been put in place 
with the objective of reducing the time 
needed to get licenses and permits to 
take up and perform the specific activity 
of an enterprise, taking account of the 
targets of the SBA;

Yes Ν. 3982/2011 και εφαρμοστικές 
διατάξεις του

Νόμος 4072/12

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην 
διαδικασία αδειοδότησης των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με 
την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί 
το σύνολο των δικαιολογητικών (αρθρ 
17 – 40).

Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1, 
όλες οι αδειοδοτικές υπηρεσίες πρέπει 
να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα 



EL 350  EL

Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
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ικανοποιητικό επίπεδο χρόνου και 
κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας έχει ρόλο συντονιστή με 
στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν 
το χρονικό όριο που έχει τεθεί.

T.08.2 -  Self-employment, 
entrepreneurship and business 
creation: the existence of a strategic 
policy framework for inclusive start-
up.

4 - actions linking suitable business 
development services and financial 
services (access to capital), including 
reaching out to disadvantaged groups, 
areas, or both, where needed.

Yes Ν. 4019/2011

Υλοποίηση Τοπικών Σχεδίων 
για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)-
Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής 
Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες 
(Τοπ/ΕΚΟ)

 

Στόχος των ΤοπΣΑ και Τοπ/ΕΚΟ είναι 
οι ωφελούμενοι (άνεργοι και άνεργοι 
ΕΚΟ), αφού ολοκληρώσουν την 
προετοιμασία τους μέσω δράσεων 
όπως η κατάρτιση και επιμόρφωση, 
εκπόνηση business plan, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης 
και έρευνας για εκκίνηση 
επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε 
νομικά και φορολογικά θέματα κ.α., να 
είναι σε θέση ώστε:

- να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα 
αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής τους

- να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για 
να επιδοτηθούν/ επιχορηγηθούν από 
άλλα επενδυτικά προγράμματα

T.08.3 -  Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour market 

1 - Actions to reform employment 
services, aiming at providing them with 
the capacity to deliver: personalised 
services and active and preventive 

No Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
διότι δεν εκπληρώνονται πλήρως όλα 
τα κριτήρια. Ολοκληρώθηκαν όμως 
επιμέρους στάδια και δρομολογήθηκαν 
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(Yes/No)
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institutions will be preceded by a clear 
strategic policy framework and ex-ante 
assessment including the gender 
dimension.

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;

οι απαραίτητες ενέργειες για την 
εκπλήρωση των κριτηρίων.

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
31/12/2016

Ο ΟΑΕΔ παρέχει ήδη εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά μέτρα σε 
ικανό αριθμό των ενεργά 
αναζητούντων εργασία ενώ στο 
πλαίσιο του Επαναπροσδιορισμού του 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ 
(ολοκλήρωση μέχρι τέλη 2016), θα 
ενισχυθεί η παροχή των ως άνω 
υπηρεσιών και μέτρων.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
Επαναπροσδιορισμού Επιχειρησιακού 
Μοντέλου του ΟΑΕΔ στην Κεντρική 
Διοίκηση και τα 12 επιλεγμένα, από 
την Steering Committee του 
Προγράμματος, ΚΠΑ θα ολοκληρωθεί 
ως 31.12.2015.

Το Υπουργείο Εργασίας ανέπτυξε 
ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής για 
την Απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη 
τις μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς της 
αγοράς εργασίας. Ενώ θα καταρτιστεί 
ενιαίος εργατικός κώδικας που θα 
βοηθήσει και στην απλοποίηση των 
διαδικασιών.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.08.3 -  Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour market 
institutions will be preceded by a clear 
strategic policy framework and ex-ante 
assessment including the gender 
dimension.

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.

No Έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα 
παρακολούθησης των ροών της 
μισθωτής απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) το 
οποίο συνδέει τις βάσεις δεδομένων 
του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. 
Υποπαράγραφοι ΙΑ.10,11,12,13 και 14 
Ν.4093/2012 και αριθμ.28153/126/28-
8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2163Β).

Επιπλέον, και όσον αφορά  την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
εντός Ευρώπης, όλες οι θέσεις 
εργασίας που καταχωρούνται στο ΟΠΣ 
του ΟΑΕΔ, μεταφέρονται αυτόματα 
στο portal του EURES.

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της 
πληροφόρησης σχετικά με τις νέες 
θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης μέσω συστημάτων τα 
οποία θα τεθούν σε λειτουργία, μέχρι 
το τέλος του 2015.
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T.08.3 -  Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour market 
institutions will be preceded by a clear 
strategic policy framework and ex-ante 
assessment including the gender 
dimension.

3 - Reform of employment services will 
include the creation of formal or 
informal cooperation networks with 
relevant stakeholders.

Yes Οι υπηρεσίες απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ έχουν διαμορφώσει ήδη 
(άτυπες) συνεργασίες με 
εργοδότες, εκπαιδευτικούς 
φορείς και κοινωνικούς 
εταίρους.

Με το άρθρο 29 του 
Ν.4144/2013 προβλέπεται η 
υποχρέωση όλων των υπηρεσιών 
της δημόσιας και τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των 
δικαστικών υπηρεσιών να 
συνδράμουν τον ΟΑΕΔ με 
στοιχεία και πληροφοριακό 
υλικό.

Το δίκτυο θα ενισχυθεί με την 
ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των 
συμμετεχόντων φορέων σύζευξης 
προσφοράς και ζήτησης αγοράς 
εργασίας μέχρι τις 31.12.2015.

Πιο συγκεκριμένα θα ενισχυθούν τα 
κάτωθι:

- Διάλογος με τους Κοινωνικούς 
εταίρους και φορείς του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα  που εμπλέκονται 
στον τομέα της απασχόλησης με σκοπό 
τη θέσπιση τυπικού πλαισίου 
συνεργασίας

- Διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
συστημάτων ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ, 
ΙΚΑ/ΙΔΗΚΑ, ΓΓΠΣ και λοιπών 
φορέων (σε εξέλιξη από το 2013)

- Συνεργασίες με Κοινωνικούς 
Εταίρους/ κλαδικούς και τοπικούς 
φορείς/ επιμελητήρια για την 
υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας

- Διερεύνηση αναγκών και 
ικανοποίησης εργοδοτών και 
εργαζομένων σε συνεργασία με τους 
θεσμικούς εταίρους του ΟΑΕΔ
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T.08.5 -  Adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to 
change: The existence of policies 
aimed at favouring anticipation and 
good management of change and 
restructuring.

1 - 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 anticipation of change;

Yes Υλοποιούνται δράσεις για 
μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (1-49 
εργαζόμενους) με στόχο την 
επιτάχυνση της προσαρμογής 
των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων στις αλλαγές τις 
αγοράς, ιδιαίτερα στην περίοδο 
της οικονομικής κρίσης.

Υλοποιούνται δράσεις για 
επιχειρήσεις που απασχολούν 50 
εργαζόμενους και άνω, 
εκπόνησης σχεδίου 
προσαρμογής των επιχειρήσεων 
σε συνδυασμό με 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
δράσεις κατάρτισης και 
επανακατάρτισης του 
προσωπικού.

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
διότι δεν εκπληρώνεται πλήρως το 
σύνολο των κριτηρίων. Έχουν όμως 
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και 
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων.

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
31/12/2015

Οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα 
θα ενισχυθούν με την ολοκλήρωση του 
συστήματος εθνικής εμβέλειας για τη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων 
της αγοράς εργασίας, το οποίο θα 
βρίσκεται σε θέση λειτουργίας μέχρι 
το τέλος του 2015.

T.08.5 -  Adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to 
change: The existence of policies 
aimed at favouring anticipation and 
good management of change and 

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 

No Το Υπουργείο Εργασίας (Δ/νση 
Απασχόλησης & Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού) 
επεξεργάζεται σειρά μέτρων με 
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 
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restructuring. management of the restructuring 
process.

τέλος 2015. Προβλέπονται αντίστοιχα:

- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την 
αντιμετώπιση της επαπειλούμενης 
ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων 
συμβουλευτικής & παροχής 
υποστήριξης σε σωματεία 
εργαζομένων

- Υιοθέτηση μέσων & εργαλείων για 
την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση 
της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης τα 
οποία θα προκύψουν από:

>Την αξιολογική μελέτη των 
στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, 
καθώς και της αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων από την μέχρι τούδε 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
επιχειρήσεων

>Την έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις 
& τους κλαδικούς φορείς που 
συμμετείχαν στα υλοποιηθέντα 
προγράμματα

>Την αξιοποίηση καλών πρακτικών 
και σχετικών πρόσφατων μελετών

Στη διαμόρφωση του ως άνω 
συστήματος προβλέπεται η ενεργός 
συμμετοχή κλαδικών φορέων, 
επιχειρήσεων & οικείων φορέων εν 
γένει.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

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

No Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
γιατί δεν ικανοποιούνται πλήρως οι 
απαιτήσεις των κριτηρίων, αλλά έχουν 
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και 
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την πλήρη εκπλήρωση 
τους.

Τον Ιούλιο του 2013 ολοκληρώθηκε η 
Πράσινη Βίβλος, και διαβιβάστηκε στη 
Διυπουργική Επιτροπή για σχολιασμό 
από τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να 
ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2014 το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής 
για τη μείωση της φτώχειας. 
Παράλληλα, το ως άνω πλαίσιο 
πολιτικής θα εξειδικεύεται ως τα τέλη 
του 2014 σε Περιφερειακά Στρατηγικά 
Σχέδια Κοινωνικής Ένταξης.

Στο υπό διαμόρφωση Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη 
μείωση της φτώχειας λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια και τα υποκριτήρια 
της αιρεσιμότητας.

Χρόνος πλήρωσης αιρεσιμότητας: 
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31.12.2014

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

2 - provides a sufficient evidence base 
to develop policies for poverty 
reduction and monitor developments;

Yes Η Πράσινη Βίβλος παρέχει 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τη 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
υιοθέτησης στρατηγικών 
επιλογών για την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής 
πρόληψης και καταπολέμησης 
του κοινωνικού αποκλεισμού 
και εισαγωγής προγραμμάτων 
κοινωνικής παρέμβασης.

Περιλαμβάνει αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης: α 
καταγραφή μηχανισμών του Υπ. 
Εργασίας για την κοινωνική 
ένταξη, β καταγραφή σχετικών 
μηχανισμών άλλων φορέων της 
κεντρικής διοίκησης και των 
ΟΤΑ Α’ & B’ Βαθμού.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

3 - contains measures supporting the 
achievement of the national poverty and 
social exclusion target (as defined in the 
National Reform Programme), which 
includes the promotion of sustainable 
and quality employment opportunities 
for people at the highest risk of social 
exclusion, including people from 
marginalised communities;

Yes Η Πράσινη Βίβλος, η οποία 
ολοκληρώθηκε και 
διαβιβάστηκε στη Διυπουργική 
Επιτροπή, περιλαμβάνει τον 
προσδιορισμό νέων 
απαιτούμενων παρεμβάσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας για την ανάπτυξη της 
Εθνικής Στρατηγικής 
Κοινωνικής Ένταξης και την 
εκπόνηση Σχεδίου Δράσης 
ανάπτυξης βιώσιμων δράσεων 
Κοινωνικής Ένταξης, ανά πεδίο 
πολιτικής, χρονικό 
προγραμματισμό, 
απαιτούμενους πόρους και πηγές 
χρηματοδότησης.

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

4 - involves relevant stakeholders in 
combating poverty;

Yes Τον Ιούλιο του 2013 
ολοκληρώθηκε η Πράσινη 
Βίβλος και διαβιβάστηκε στη 
Διυπουργική Επιτροπή για 
σχολιασμό ώστε να 
ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2014 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
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Πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας.

Για την εξειδίκευση των 
Περιφερειακών Στρατηγικών 
Σχεδίων γίνεται χαρτογράφηση 
από τους αρμόδιους τοπικούς 
φορείς & φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών αναφορικά με τα 
χαρακτηριστικά της φτώχειας, 
τις ομάδες –στόχο, τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες & τις 
ανάγκες του πληθυσμού.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 
inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

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

No

T.09.1 -  The existence and the 
implementation of a national strategic 
policy framework for poverty 
reduction aiming at the active 

6 - Upon request and where justified, 
relevant stakeholders will be provided 
with support for submitting project 
applications and for implementing and 

No
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inclusion of people excluded from the 
labour market in the light of the 
Employment guidelines.

managing the selected projects.

T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the limits 
of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

1 - A national or regional strategic 
policy framework for health is in place 
that contains:

Yes Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Πολιτικής του Υπουργείου 
Υγείας (ΥΥ) βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης καθώς ψηφίστηκε 
ο ν. 4238/14 για το 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις».

Η στρατηγική του ΥΥ για τα 
διαρθρωτικά ταμεία της 
περιόδου 2014-2020, αποτελεί 
υποσύνολο της ανωτέρω 
στρατηγικής και έχει ήδη 
εκπονηθεί και παρουσιαστεί 
από το Μάιο του 2013, έχει 
εξεταστεί/ διαπραγματευτεί με 
τις υπηρεσίες της ΕΕ.

www.ygeia-pronoia.gr

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
γιατί οι υποχρεώσεις που συνδέονται 
με τα επιμέρους κριτήρια δεν 
εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν 
ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την εκπλήρωσή τους.

Το σύνολο των κριτηρίων/ 
υποκριτηρίων της αιρεσιμότητας θα 
εκπληρωθεί τέλος του 2015.

Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου υποστηρίζεται από την 
Πρωτοβουλία «Health in Action» και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2ο 
τρίμηνο του 2014.

Στο πλαίσιο του “Health in Action” 
αναπτύσσεται σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με 
τον ΠΟΥ, που αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία το τέλος του α’ εξαμ. του 
2015. Την υλοποίησή του θα 
αναλάβουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες του ΥΥ.

Η πρωτοβουλία «Health in Action» 
περιλαμβάνει 9 στρατηγικούς πυλώνες 
και 1 πρόσθετο για την επιτελική 
παρακολούθηση της πρωτοβουλίας.
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Ιδιαίτερα για την ψυχική υγεία, η 
στρατηγική προσδιορίζεται από το 
Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη 
από το ΥΥ & την ΕΕ την 28-5-2013.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the limits 
of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

2 - coordinated measures to improve 
access to health services;

Yes Ν 4238/2014(ΦΕΚ 38/Α) 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές 
διατάξεις».

Στο τέλος του 2013 ολοκληρώθηκε η 
καταγραφή των ανθρωπίνων πόρων 
του ΕΣΥ για την αναδιοργάνωση των 
δομών και την ανακατανομή του 
προσωπικού στις υφιστάμενες δομές 
με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες (βλ. 
ολοκλήρωση 1ου κύματος 
κινητικότητας).

Στο πλαίσιο της δράσης του Οδικού 
Χάρτη της Επιτελικής Επιτροπής 
Μεταρρύθμισης της Υγείας, βρίσκεται 
σε εξέλιξη η καταγραφή και 
αναθεώρηση του υφιστάμενου Χάρτη 
Υγείας.

Η δράση υλοποιείται από το 
Υπουργείο Υγείας και αναμένεται να 
υλοποιηθεί έως το τέλος του 2015.

T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the limits 

3 - measures to stimulate efficiency in 
the health sector, through deployment 
of service delivery models and 

No Το ΥΥ ήδη έχει θεσμοθετήσει τη 
στρατηγική του για την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος παροχής 
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of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

infrastructure; Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
παράλληλα με τον επαναπροσδιορισμό 
του ρόλου του ΕΟΠΥΥ (ν. 4238/14).

Με φορέα υλοποίησης τον Π.Ο.Υ. έχει 
ενταχθεί στο ΕΠ Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης το «Πρόγραμμα 
Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων 
στον τομέα της Υγείας 2013-2015 στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Υγεία Εν 
Δράσει», όπου και περιλαμβάνονται  
στοχευμένα μέτρα τόνωσης της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος 
υγείας το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015.

Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο 
ΕΠΑΝΑΔ και ήδη προκηρύχθηκε 
(Φεβρουάριος 2014) έργο για την 
δημιουργία και λειτουργία 
Μηχανισμού Υποστήριξης για την 
ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 
τέλος του 2015, με φορέα εφαρμογής 
τη Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ.

T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the limits 
of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

4 - a monitoring and review system. No Στον υπό ψήφιση Οργανισμό του ΥΥ 
προβλέπεται η σύσταση Δ/νσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα 
αναλάβει το σχεδιασμό & την 
υλοποίηση του συστήματος 
παρακολούθησης & αναθεώρησης της 
στρατηγικής. Η μονάδα θα είναι σε 
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πλήρη λειτουργία το Β’ εξάμ. του 
2014.

Το σύστημα παρακολούθησης 
(αναφορικά με τη χρηματοδότηση των 
διαρθρωτικών ταμείων) υποστηρίζεται 
από τη νέα αρχιτεκτονική του ΥΠΑΑΝ 
που προβλέπει τη σύσταση 
«επιτελικών γραφείων» ανά 
Υπουργείο/ τομέα. Η ΕΥΤΥΚΑ ήδη 
λειτουργεί/ ασκεί σχετικές 
αρμοδιότητες.

Αντίστοιχο σύστημα προβλέπεται στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η Δ/νση 
Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
σχετικού συστήματος.

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 
«Health in Action» αναπτύσσεται 
σύστημα παρακολούθησης της 
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. 
Αυτό θα τεθεί σε λειτουργία έως το 
τέλος του α’ τριμ. του 2015 ενώ την 
υλοποίησή του θα αναλάβουν οι καθ’ 
ύλην αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΥ.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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T.09.3 -  Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the limits 
of Article 168 TFEU ensuring 
economic sustainability.

5 - A Member State or region has 
adopted a framework outlining 
available budgetary resources on an 
indicative basis and a cost-effective 
concentration of resources on prioritised 
needs for health care.

Yes Το Υπουργείο Υγείας έχει 
προσδιορίσει την ιεράρχηση των 
αναγκών του τομέα υγείας για 
την περίοδο έως το 2020, 
έχοντας παράλληλα καταρτίσει 
τον αντίστοιχο πίνακα 
προτεραιοτήτων του Τομέα 
Υγείας.

G.1 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union anti-
discrimination law and policy in the 
field of ESI Funds.

1 - Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the involvement of 
bodies responsible for the promotion of 
equal treatment of all persons 
throughout the preparation and 
implementation of programmes, 
including the provision of advice on 
equality in ESI fund related activities.

Yes ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 
- ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)

Εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανεξαρτήτως 
φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκευτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Στο πλαίσιο του οικείου νόμου 
ορίζονται οι κάτωθι:

Φορείς Προώθησης

- Συνήγορος του Πολίτη (για δημόσιες 
Υπηρεσίες)

- Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης 
(παροχή υπηρεσιών-πώληση αγαθών)

- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(εργασία, απασχόληση στον ιδιωτικό 
τομέα)

Διοικητική Δομή

- Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Πρόνοιας (διενέργεια 
ετήσιας δημόσιας διαβούλευσης με την 
συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για 
την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου 
δράσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την υλοποίησή του, 
στο πλαίσιο του κ.π Progress).

Φορείς Κοινωνικού Διαλόγου

- Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Επιστημονική υποβοήθηση 

- Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων του Ινστιτούτου 
Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Από τους ως άνω φορείς το ΣΕΠΕ και 
η ΟΚΕ αποτελούν μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ.

G.1 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union anti-
discrimination law and policy in the 
field of ESI Funds.

2 - Arrangements for training for staff 
of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of Union anti 
discrimination law and policy.

Yes Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των 
εμπλεκομένων στελεχών της διοίκησης 
μέσω εκπαιδευτικών δράσεων 
σχετικών με το περιεχόμενο και την 
πρακτική εφαρμογή των Οδηγιών 
2000/43/ΕΚ & 2000/78/ΕΚ 
(εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ΣΕΠΕ, 
του ΟΑΕΔ, Δικαστικοί, στελέχη του 
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Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ. 
παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό)

Υπεβλήθη  πρόταση στο ΕΠΑΝΑΔ, 
για ένταξη έργου στο νέο Ε.Π 2014-
2020, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ».

G.2 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union gender equality 
law and policy in the field of ESI 
Funds.

1 - Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the involvement of 
bodies responsible for gender equality 
throughout the preparation and 
implementation of programmes, 
including the provision of advice on 
gender equality in ESI Fund-related 
activities.

Yes NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896 
(ΦΕΚ207/Α/2010)

Εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης − Εναρμόνιση 
της κείμενης νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 

Αρμόδιος Φορέας για την 
παρακολούθηση και προώθηση της 
εφαρμογής της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών είναι η ΓΓΙΦ. Η 
ΓΓΙΦ έχει ως αποστολή την 
πραγματοποίηση της νομικής και 
ουσιαστικής ισότητας ανδρών και 
γυναικών στην Ελλάδα σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006 και άλλες 
συναφείς διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 5

Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων – ΓΓΙΦ- (ΦΕΚ 
17/Α/2008)

Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης και με 
σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς 
διατάξεις, ορίστηκε ως αρμόδιος 
φορέας ο Συνήγορος του Πολίτη που 
είναι Ανεξάρτητη Αρχή.

Η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης του νέου «Εθνικού 
Προγράμματος για την Ουσιαστική 
Ισότητα των Φύλων 2014-2020».

Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε ευρύ 
φάσμα δημόσιων πολιτικών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και 
περιλαμβάνει δράσεις το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων θα υλοποιηθεί από 
την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.2 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of Union gender equality 
law and policy in the field of ESI 

2 - Arrangements for training for staff 
of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of Union gender 

Yes Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την 
Ουσιαστική Ισότητα των 
Φύλων  2014-2020» προβλέπει 

Στην παρούσα Περίοδο στο πλαίσιο 
του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» η 
ΓΓΙΦ υλοποιεί προγράμματα 
εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας και 
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Funds. equality law and policy as well as on 
gender mainstreaming.

να επεκταθούν οι δράσεις 
κατάρτισης και επιμόρφωσης 
και κατά την επόμενη 
προγραμματική περίοδο 
εστιάζοντας στα στελέχη των 
φορέων που θα συμμετέχουν στο 
σχεδιασμό/ διαχείριση/ έλεγχο 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό η ΓΓΙΦ  
εκπόνησε «Οδηγό Ένταξης 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
στα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του 
ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, 
καθώς και στην αξιολόγηση 
αυτών».

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

ενσωμάτωσης της ισότητας στις 
δημόσιες πολιτικές (gender 
maistreaming) σε στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης, της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και των 
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαίδευσης 
των στελεχών της Δημόσιας 
Διοίκησης, σχετικά με την ισότητα των 
δύο φύλων, με έμφαση στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές που υλοποιούν οι 
υπηρεσίες των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ. 

Οι παραπάνω ενέργειες απευθύνονται 
σε στελέχη των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ που 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας, 
αλλά και γενικότερα σε στελέχη 
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να 
υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε 
οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη 
πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών 
μέτρων υπέρ των γυναικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.
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G.3 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of the United Nations 
Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCRPD) in the 
field of ESI Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC.

1 - Arrangements in accordance with 
the institutional and legal framework of 
Member States for the consultation and 
involvement of bodies in charge of 
protection of rights of persons with 
disabilities or representative 
organisations of persons with 
disabilities and other relevant 
stakeholders throughout the preparation 
and implementation of programmes.

Yes - Κύρωση του Πρωτοκόλλου 
με το Νόμο 4074/2013 
«Κύρωση της Σύμβασης για 
τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
στη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες»

- http://www.espa.gr

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό της 
προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ είναι 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-
ΕΣΠΑ). Όλες οι ενέργειες 
διαβούλευσης αναφέρονται στο σχέδιο 
του νέου ΕΣΠΑ (κεφ. 1.5.1 και 15.2). 
Στην ηλεκτρονική πύλη 
http://www.espa.gr, αλλά και στους 
διαδικτυακούς τόπους άλλων 
Υπουργείων και Περιφερειών, έχει 
δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος 
αφορά στην περίοδο 2014-2020 όπου 
όλα τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
αναρτώνται και δίνεται η δυνατότητα 
σχολιασμού και υποβολής ερωτήσεων 
και προτάσεων.

G.3 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of the United Nations 
Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCRPD) in the 
field of ESI Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC.

2 - Arrangements for training for staff 
of the authorities involved in the 
management and control of the ESI 
Funds in the fields of applicable Union 
and national disability law and policy, 
including accessibility and the practical 
application of the UNCRPD as reflected 
in Union and national legislation, as 
appropriate.

No Δεδομένου, ότι η ΜΟΔ έχει την 
αρμοδιότητα εκπαίδευσης των 
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, θα εντάξει στις 
δραστηριότητες εκπαίδευσης που 
υλοποιεί και τα ζητήματα αναπηρίας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις του κριτηρίου της 
συγκεκριμένης αιρεσιμότητας.

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του κριτηρίου η ΜΟΔ  Α.Ε. θα 
συνεργαστεί με την Εθνική 
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Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία 
καθώς και με τη Διεύθυνση Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης 
:15/10/2014

G.3 -  The existence of administrative 
capacity for the implementation and 
application of the United Nations 
Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCRPD) in the 
field of ESI Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC.

3 - Arrangements to ensure monitoring 
of the implementation of Article 9 of 
the UNCRPD in relation to the ESI 
Funds throughout the preparation and 
the implementation of the programmes.

Yes Υ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-
2014)

Σύμφωνα με το αρθρ. 33 σημ. 1 της 
Σύμβασης «για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες», ορίζεται από 
τον πρωθυπουργό, ένας συντονιστικός 
μηχανισμός μέσα στην Κυβέρνηση με 
αντικείμενο την εθνική εφαρμογή και 
την παρακολούθηση της Σύμβασης. 
Με βάση την Αριθμ. Υ 426/14 (ΦΕΚ 
523 Β/28-02-2014) ορίστηκε το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου ως το σημείο αναφοράς 
για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες καθώς και ως συντονιστικός 
μηχανισμός για τη διευκόλυνση των 
σχετικών με αυτή δράσεων. Επιπλέον, 
στη συγκεκριμένη πράξη ορίζεται ότι η 
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κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, 
τα άτομα με αναπηρίες και οι 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, 
θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία 
παρακολούθησης.

G.4 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

1 - Arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement rules through appropriate 
mechanisms.

No Οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει 
δράσεις όπως η ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(Νόμος 4013/2011), η πρόταση 
σχεδίου νόμου από την ΕΑΑΔΗΣΥ για 
την κωδικοποίηση, ενοποίηση του 
κανονιστικού & θεσμικού πλαισίου 
ΔΣ. Η μεταρρύθμιση είναι σε εξέλιξη 
και οι αρχές θα λάβουν τα 
απαιτούμενα νέα μέτρα προκειμένου 
να εκπληρωθεί το κριτήριο.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως 
σήμερα είναι:

1. Πλήρης ενσωμάτωση των Οδηγιών 
για τις ΔΣ 

2. Νομικές, θεσμικές και διαδικαστικές 
ρυθμίσεις για την ασφαλή, συνεκτική 
και ομοιόμορφη εφαρμογή της ΕΕ 
νομοθεσίας για τις ΔΣ 

3. Νομικές, θεσμικές και διαδικαστικές 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση με 
αποτελεσματικό τρόπο των 
σοβαρότερων και επαναλαμβανόμενων 
ειδών σφαλμάτων κατά την εφαρμογή 



EL 372  EL

Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference Explanations

των κανόνων για τις ΔΣ

4. Ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος δικαστικής προστασίας 
για τους οικονομικούς φορείς. Οι 
ρυθμίσεις δεν πρέπει να δημιουργούν 
αδικαιολόγητα και δυσανάλογα 
εμπόδια και βάρη τόσο στους 
οικονομικούς φορείς όσο και στις 
αναθέτουσες αρχές

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

2 - Arrangements which ensure 
transparent contract award procedures.

No Το εθνικό σύστημα ανάθεσης ΔΣ 
χαρακτηρίζεται από διαδικασίες οι 
οποίες εγγυώνται διαφάνεια. Για την 
εκπλήρωσή του οι αρχές υλοποιούν 
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο 
είναι σε εξέλιξη και η πλήρης 
εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί έως το 
Δεκέμβριο 2015.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως 
σήμερα είναι:

1. Νομικές, θεσμικές & διαδικαστικές 
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική τήρηση των αρχών 
της ΣΛΕΕ σε όλη τη διαδικασία των 
ΔΣ για όλες τις συμβάσεις που έχουν 
διασυνοριακό ενδιαφέρον

2. Κατάλληλη νομοθεσία/ οδηγίες 
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σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης και ΔΣ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός 
του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών και 
οι οποίες έχουν διασυνοριακό 
ενδιαφέρον

3. Διαθεσιμότητα εργαλείων & 
συστημάτων ΤΠ που εξασφαλίζουν 
πρόσβαση στην πληροφορία για τις 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων:

A. Δημιουργία Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

B. Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

C. Εφαρμογή Προγράμματος Διαύγεια

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

3 - Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
ESI funds.

Yes 1. Κατάρτιση του προσωπικού 
που ασχολείται με την εφαρμογή 
των κανόνων ΔΣ της ΕΕ μέσω:

A. Προβλέψεων στο σχέδιο 
Νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ

B. Στρατηγικής Κατάρτισης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
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2. Εφαρμογή συστήματος 
διάδοσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών για όλο το 
προσωπικό εφαρμογής των 
κανόνων της ΔΣ της ΕΕ, τη 
διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής των κανόνων ΔΣ 
μέσω:

Α. της ΕΑΑΔΗΣΥ

Β. του συστήματος διάδοσης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Γ. της ΕΥΘΥ στο πλαίσιο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
για το ΕΣΠΑ

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

4 - Arrangements to ensure 
administrative capacity for 
implementation and application of 
Union public procurement rules.

No Έχουν πραγματοποιηθεί ρυθμίσεις για 
την εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή 
των κανόνων ΔΣ της ΕΕ. Πρέπει όμως 
να συνεχιστούν οι δράσεις 
προκειμένου να αυξηθεί η διοικητική 
ικανότητα των φορέων που 
εμπλέκονται στην ανάθεση ΔΣ και να 
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οργανωθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο 
καθεστώς ανάθεσης ΔΣ.

Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές θα 
αναλάβουν περαιτέρω δράσεις 
προκειμένου να αυξήσουν τη 
διοικητική αποτελεσματικότητα και 
την αποτελεσματική διακυβέρνηση 
στον τομέα των ΔΣ .

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί έως 
σήμερα είναι:

1. Ύπαρξη μιας κεντρικής αρχής –
ΕΑΑΔΗΣΥ-- που διαθέτει τη 
διοικητική ικανότητα για την παροχή 
συμβουλών.

2. Τεχνική υποστήριξη από την 
ΕΑΑΔΗΣΥ (πχ η ΕΑΑΔΗΣΥ εκδίδει 
πρότυπα τεύχη δημοπράτησης & 
σχέδια συμβάσεων, διαμορφώνει 
κανόνες για την τυποποίηση των 
τεχνικών προδιαγραφών & ελέγχει την 
εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές 
του Εθνικού και ΕΕ δικαίου, κλπ) προς 
όλους τους συμμετέχοντες στην 
υλοποίηση των ΔΣ φορείς.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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G.5 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
State aid rules in the field of the ESI 
Funds.

1 - Arrangements for the effective 
application of Union State aid rules.

Yes Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΚΕ),-ΚΕΜΚΕ, του 
Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία 
με δίκτυο Αποκεντρωμένων 
Μονάδων ΚΕ, ΑΜΚΕ, που 
συστήνεται στα άλλα 
Υπουργεία, αποτελεί το 
συντονιστικό όργανο για τον 
έλεγχο των ΚΕ της χώρας ως 
προς την συμβατότητά τους με 
το ΕΕ δίκαιο.

Σε ό,τι αφορά τις 
συγχρηματοδοτούμενες 
ενισχύσεις καθώς και τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται από 
το ΠΔΕ & τις λοιπές ενισχύσεις 
αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ, η 
αρμόδια ΑΜΚΕ συστήνεται στο 
ΥΠΑΑΝ, και ειδικότερα στην 
ΕΑΣ.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Η ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, για τον έλεγχο 
της συμβατότητας με το ΕΕ δίκαιο των 
χρηματοδοτήσεων των έργων 
αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΝ 
(ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) 
καθώς και όλων των έργων που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 
(συγχρηματοδοτούμενων & μη), θα 
συσταθεί με ΚΥΑ εντός του 1ου 
εξαμήνου 2014.

Η εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρ/μενα έργα θα περιγραφεί και 
στο νόμο πλαίσιο της περιόδου 2014-
2020 ενώ υπάρχουν ρυθμίσεις για:

- Έλεγχο σώρευσης

- Εκπλήρωση αρχής “Deggendorf”

- Τήρηση κανόνων ΚΕ καθ΄ όλη τη 
διάρκεια εξέλιξης ενός καθεστώτος

- Έγκριση χρηματοδοτικών εργαλείων 
(ΜΧΤ) ως προς τη νομιμότητα τους σε 
θέματα ΚΕ ενώ στο ΠΣΣΚΕ 
καταχωρούνται και οι ενισχύσεις μέσω 
των ΜΧΤ

- Επιτάχυνση ανακτήσεων για 
παράνομες & μη συμβατές ενισχύσεις

- Επάρκεια διασφάλισης κατάλληλων 
ελέγχων συμμόρφωσης καθεστώτων 
με τον ΓΑΚ και εγκεκριμένων 
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καθεστώτων

- Επαρκή γνώση για χορηγηθείσες 
ενισχύσεις περιλαμβανομένων των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.5 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
State aid rules in the field of the ESI 
Funds.

2 - Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
ESI funds.

Yes Τα στελέχη της ΕΑΣ έχουν 
εμπειρία διαπραγμάτευσης & 
εκπαίδευσης σε θέματα ΚΕ.

Η ΑΜΚΕ θα συνεχίσει να 
εκπονεί με τη στήριξη της ΜΟΔ 
πρόγραμμα κατάρτισης σε 
θέματα ΚΕ με στόχο την 
ενδυνάμωση του ανθρώπινου 
δυναμικού των δομών ΕΣΠΑ. Η 
διάχυση πληροφοριών στις ΔΑ 
θα συνεχιστεί μέσω του site 
www.ependyseis .gr/ υποβολή 
ηλεκτρονικών ερωτημάτων/ 
έκδοση οδηγιών & 
κατευθύνσεων/ τεχνικών 
συναντήσεων, μηχανισμός ο 
οποίος ενισχύεται. Ενώ ο 
«Δίαυλος» συντελεί στην 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί επίσης στο νόμο πλαίσιο 
της νέας διαχειριστικής περιόδου 
2014-2020.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.5 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
State aid rules in the field of the ESI 
Funds.

3 - Arrangements to ensure 
administrative capacity for 
implementation and application of 
Union State aid rules.

Yes Η διοικητική ικανότητα για την 
υλοποίηση & εφαρμογή των 
κανόνων της ΕΕ για τις 
συγχρηματοδοτούμενες KE 
διασφαλίζεται με την λειτουργία 
της ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, η 
οποία υποστηρίζει τους φορείς 
αρμοδιότητας της σε συνεργασία 
με την ΚΕΜΚΕ. Όπως στην 
τρέχουσα περίοδο θα 
αξιοποιηθεί η τεχνική βοήθεια. 
Ενδεικτικές δράσεις:

- εκπαίδευση/ ενημέρωση/ 
συμβουλευτική υποστήριξη 
ΔΑ & εμπλεκόμενων φορέων

- επέκταση/ επικαιροποίηση 
του ΠΣΣΚΕ

- συντήρηση/ αναβάθμιση 
ηλεκτρονικών μέσων 
πληροφόρησης

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί αναλυτικά στο νόμο 
πλαίσιο της νέας διαχειριστικής 
περιόδου 2014-2020.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
environmental legislation related to 
EIA and SEA.

1 - Arrangements for the effective 
application of Directive 2011/92/EU of 
the European Parliament and of the 
Council (EIA) and of Directive 
2001/42/EC of the European Parliament 
and of the Council (SEA).

Yes Οι Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί 
στο εθνικό δίκαιο με τους 
νόμους 1650/86, 3010/2002, 
4014/2011 και την ΚΥΑ 
οικ.107017/28.8.2006. 
Εφαρμογή επίσης έχουν ο νόμος 
4014/2011, η ΚΥΑ 
37111/2021/2003, η ΚΥΑ 
11764/653 και η ΚΥΑ 
9269/470/2007.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
environmental legislation related to 
EIA and SEA.

2 - Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the 
EIA and SEA Directives.

Yes Οι δράσεις κατάρτισης του 
προσωπικού διεξάγονται κυρίως 
από το ΙΝΕΠ και άλλους φορείς 
(ΕΥΣΠΕΔ-ΥΠΕΚΑ, ΜΟΔ κλπ) 
ενώ στις ιστοσελίδες:

- www.ypeka.gr, αναρτώνται 
σχετικά νομοθετήματα & 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι

Για την εκπαίδευση του προσωπικού 
(των Κεντρικών υπηρεσιών του 
ΥΠΕΚΑ, των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και των Περιφερειών της 
χώρας), οργανώθηκε από το ΥΠΕΚΑ 
ενημερωτική ημερίδα αμέσως μετά την 
έκδοση του νέου νόμου 4014/2102.

Το Πρόγραμμα «Διαύγεια» στοχεύει 
στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής 
δημοσιότητας της κυβερνητικής 
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
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(Yes/No)

Reference Explanations

- http://aepo.ypeka.gr/, 
αναρτώνται αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων-ανανέωσης- παράτασης, 
για δραστηριότητες κατηγορίας 
Α

- http://diavgeia.gov.gr/, 
αναρτώνται αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων (ΑΕΠΟ) έργων & 
δραστηριοτήτων, καθώς και 
σχεδίων & προγραμμάτων

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

πολιτικής και της διοικητικής 
δραστηριότητας, τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την εμπέδωση της 
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

Οι ΣΜΠΕ των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων υποβάλλονται και 
εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Για την ηλεκτρονική διαχείριση της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης προβλέπεται, στο άρθρο 
18 του Νόμου 4014/2012, η 
δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου 
πληροφοριών (ΗΠΜ) στο ΥΠΕΚΑ.

Ενώ με την υπ. Αριθμ. 135259/10-4-
2012 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 
συστάθηκε το Εθνικό Περιβαλλοντικό 
Δίκτυο (ΕΠΕΔ). 

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 -  The existence of arrangements 
for the effective application of Union 
environmental legislation related to 
EIA and SEA.

3 - Arrangements to ensure sufficient 
administrative capacity.

Yes Οι αρχές για την εφαρμογή των 
ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, οι 

Για  την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του κριτηρίου, η στελέχωση των 
αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί 
προϋπόθεση και δέσμευση των 
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference Explanations

αποκεντρωμένες & 
αυτοδιοικητικές υπηρεσίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
ενώ σε ότι αφορά στην 
περιβαλλοντική παρακολούθηση 
των ΕΠ είναι και η ΕΥΣΠΕΔ.

Με τον Νόμο 4014/2011 
επιδιώκεται η μείωση των 
απαιτούμενων χρόνων & 
συστήνεται μητρώο 
πιστοποιημένων αξιολογητών 
ΜΠΕ. Υπάρχει συνεργασία 
ΥΠΕΚΑ με ΥΔΜΗΔ ώστε να 
ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση 
των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στις λειτουργίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

εμπλεκομένων Υπηρεσιών.  Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη η 
υλοποίηση των απαραίτητων 
ενεργειών για την εξασφάλιση 
επιπλέον στελέχωσης με εξειδικευμένο 
προσωπικό. Επίσης, επικουρικά η 
λειτουργία του μητρώου 
πιστοποιημένων αξιολογητών θα 
συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα 
ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη 
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
κριτηρίου. 

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 

1 - Arrangements for timely collection 
and aggregation of statistical data with 
the following elements are in place: the 
identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

No Το σύνολο των ρυθμίσεων για την 
παρακολούθηση των στατιστικών 
δεδομένων είναι υπό επεξεργασία και 
θα συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό 
έγγραφο εργασίας (Ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014 
– 2020), το οποίο θα έχει δυναμικό 
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Ex-ante conditionality Criteria Criteria 
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(Yes/No)

Reference Explanations

desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

χαρακτήρα με συνεχή επικαιροποίηση 
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου. Στο έγγραφο αυτό, θα 
αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο 
τρόπο τα ζητήματα παρακολούθησης 
των δεικτών όλων των Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ για όλα τα Ταμεία και τα 
Προγράμματα. Στοιχεία του εγγράφου 
αυτού θα συμπεριληφθούν στα 
Προγράμματα στις σχετικές ενότητες. 
Η  οριστικοποίηση του εγγράφου θα 
γίνει μετά  την κατάρτιση και την 
έγκριση του νέου ΕΣΠΑ και των 
Προγραμμάτων του και οι σχετικές 
ρυθμίσεις του Συστήματος 
Παρακολούθησης θα ενσωματωθούν 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.  

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
31/10/2015 

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 

2 - Arrangements for timely collection 
and aggregation of statistical data with 
the following elements are in place: 
arrangements for publication and public 
availability of aggregated data.

No Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/6/2016
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impact evaluation.

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

3 - An effective system of result 
indicators including: the selection of 
result indicators for each programme 
providing information on what 
motivates the selection of policy actions 
financed by the programme.

No Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
20/7/2014

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

4 - An effective system of result 
indicators including: the establishment 
of targets for these indicators.

No Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/4/2016 

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 

5 - An effective system of result 
indicators including: the consistency of 
each indicator with the following 
requisites: robustness and statistical 
validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to policy, 

No Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
20/7/2014
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desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

timely collection of data.

G.7 -  The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the effectiveness 
and impact of the programmes. The 
existence of a system of result 
indicators necessary to select actions, 
which most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

6 - Procedures in place to ensure that all 
operations financed by the programme 
adopt an effective system of indicators.

No Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/4/2016

9.2 Description of actions to fulfil ex-ante conditionalities, responsible bodies and timetable 

Table 25: Actions to fulfil applicable general ex-ante conditionalities 

General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

G.3 - The existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of 
the United Nations Convention on 
the rights of persons with 
disabilities (UNCRPD) in the field 
of ESI Funds in accordance with 

2 - Arrangements for training 
for staff of the authorities 
involved in the management and 
control of the ESI Funds in the 
fields of applicable Union and 
national disability law and 
policy, including accessibility 
and the practical application of 

1. Διερεύνηση και καταγραφή των εκπαιδευτικών 
αναγκών των στελεχών σε σχετικά θέματα

15 Ιουν 2014 ΜΟΔ Α.Ε. με τη συνεργασία 
της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων 
Με Αναπηρία καθώς και της 
Διεύθυνσης Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης του 
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

Council Decision 2010/48/EC. the UNCRPD as reflected in 
Union and national legislation, 
as appropriate.

Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

G.3 - The existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of 
the United Nations Convention on 
the rights of persons with 
disabilities (UNCRPD) in the field 
of ESI Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC.

2 - Arrangements for training 
for staff of the authorities 
involved in the management and 
control of the ESI Funds in the 
fields of applicable Union and 
national disability law and 
policy, including accessibility 
and the practical application of 
the UNCRPD as reflected in 
Union and national legislation, 
as appropriate.

2. Κατάρτιση σχεδίου δράσης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, μεθοδολογικά εργαλεία & πιλοτική 
εφαρμογή

15 Οκτ 2014 ΜΟΔ Α.Ε. με τη συνεργασία 
της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων 
Με Αναπηρία καθώς και της 
Διεύθυνσης Διεθνών 
Σχέσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

G.4 - The existence of 
arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the 
ESI Funds.

1 - Arrangements for the 
effective application of Union 
public procurement rules 
through appropriate 
mechanisms.

1. Ψήφιση νόμου για την κωδικοποίηση και 
ενοποίηση του κανονιστικού & θεσμικού πλαισίου 
σύναψης ΔΣ 

31 Μαϊ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - The existence of 
arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the 
ESI Funds.

1 - Arrangements for the 
effective application of Union 
public procurement rules 
through appropriate 
mechanisms.

2. Έκδοση των εκτελεστικών/ διοικητικών πράξεων 
για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νόμου

31 Δεκ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - The existence of 
arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the 
ESI Funds.

2 - Arrangements which ensure 
transparent contract award 
procedures.

1. Υλοποίηση σχεδίου δράσης για το e-procurement 
όσον αφορά την ανάθεση ΔΣ προμηθειών & υπηρεσιών 

31 Οκτ 2015 Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου

ΕΑΑΔΗΣΥ
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

G.4 - The existence of 
arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the 
ESI Funds.

2 - Arrangements which ensure 
transparent contract award 
procedures.

2. Υλοποίηση σχεδίου δράσης για το e-procurement 
όσον αφορά την ανάθεση ΔΣ έργων

31 Δεκ 2015 Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου 

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - The existence of 
arrangements for the effective 
application of Union public 
procurement law in the field of the 
ESI Funds.

4 - Arrangements to ensure 
administrative capacity for 
implementation and application 
of Union public procurement 
rules.

1. Σχέδιο δράσης των εθνικών αρχών & υπηρεσιών με τη 
Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς & Υπηρεσιών της ΕΕ

30 Σεπ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Διαμόρφωση μηχανισμού  για ανάπτυξη και 
επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την ανάπτυξη του ενιαίου 
συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  & 
ΕΥΣΕΚΤ
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

towards results and to undertake 
impact evaluation.

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/ 
μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)

30 Ιουν 2014 ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με 

ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και 
ΕΥΘΥ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Κατάρτιση εγγράφου ‘’Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ 
2014-2020’’.

30 Απρ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ, 
Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ, 
ΕΥΘΥ 

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 

Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος 
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο 
ΕΣΠΑ.

31 Οκτ 2015 ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της 
ΕΥΣΣΑΑΠ 
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

validation.

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και 
μόνιμης συνεργασίας της ΕΑΣ με την ΕΛΣΤΑΤ.

31 Οκτ 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑ
Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε 
συνεργασία με την 
ΕΛΣΤΑΤ, την ΕΥΣΕΚΤ και 
τις Διαχειριστικές Αρχές των 
Προγραμμάτων 

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων 
στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.

30 Ιουν 2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 

Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις για 
την ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  & 
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

mechanisms to ensure statistical 
validation.

ΕΥΣΕΚΤ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

1 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
the identification of sources and 
mechanisms to ensure statistical 
validation.

Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική 
αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.

30 Απρ 2016 ΕΥ ΟΠΣ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

2 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
arrangements for publication 
and public availability of 
aggregated data.

Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr/

30 Απρ 2016 ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 

2 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 

Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων 
προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2014 ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

following elements are in place: 
arrangements for publication 
and public availability of 
aggregated data.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

2 - Arrangements for timely 
collection and aggregation of 
statistical data with the 
following elements are in place: 
arrangements for publication 
and public availability of 
aggregated data.

Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και το νόμο ΕΣΠΑ, σχετικών 
αναφορών δημοσίευσης-σωρευτικών δεδομένων δεικτών.

30 Απρ 2016 ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με 
την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β’

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

3 - An effective system of result 
indicators including: the 
selection of result indicators for 
each programme providing 
information on what motivates 
the selection of policy actions 
financed by the programme.

Ανάλυση αν  η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος 
αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής 

20 Ιουλ 2014 Διαχειριστικές Αρχές & 
Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ 
(βάσει των εκθέσεων των εκ 
των προτέρων αξιολόγησης)
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

4 - An effective system of result 
indicators including: the 
establishment of targets for 
these indicators.

Επιλογή δεικτών αποτελέσματος με τιμές βάσης και 
στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην SFC2014 

20 Ιουλ 2014 Διαχειριστικές Αρχές & 
Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

4 - An effective system of result 
indicators including: the 
establishment of targets for 
these indicators.

Σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων σε τιμές βάσης, στόχου 
και μεθόδων μέτρησης δεικτών αποτελέσματος.

30 Απρ 2016 ΕΥΣΣΑΑΠ/ Μονάδα Β΄- 
Διαχειριστικές Αρχές - 
Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ 

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 

5 - An effective system of result 
indicators including: the 
consistency of each indicator 
with the following requisites: 
robustness and statistical 
validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to 
policy, timely collection of data.

Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).

20 Ιουλ 2014 Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ και 
Διαχειριστικές Αρχές
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General ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

towards results and to undertake 
impact evaluation.

G.7 - The existence of a statistical 
basis necessary to undertake 
evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a 
system of result indicators 
necessary to select actions, which 
most effectively contribute to 
desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake 
impact evaluation.

6 - Procedures in place to ensure 
that all operations financed by 
the programme adopt an 
effective system of indicators.

Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών, 
σύμφωνα με το αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013.

30 Απρ 2016 ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με 
τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ 
και των Διαχειριστικών 
Αρχών των Προγραμμάτων

Table 26: Actions to fulfil applicable thematic ex-ante conditionalities 

Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.01.2 - Research and Innovation 
infrastructure. The existence of a 
multi annual plan for budgeting and 
prioritisation of investments.

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.

Παρακολούθηση, έλεγχος και επικύρωση της επιλογής 
των προτεραιοτήτων

31 Δεκ 2014 Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας

T.02.1 - Digital growth: A strategic 
policy framework for digital growth 

1 - A strategic policy framework 
for digital growth, for instance, 

Ενσωμάτωση των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης 
και ολοκλήρωση της στρατηγικής για την ΨΑ

31 Μαϊ 2014 Γενική Γραμματεία 
Τηλεπικοινωνιών και 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

to stimulate affordable, good 
quality and interoperable ICT 
enabled private and public services 
and increase uptake by citizens, 
including vulnerable groups, 
businesses and public 
administrations including cross 
border initiatives.

within the national or regional 
smart specialisation strategy is 
in place that contains:

Ταχυδρομείων 

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

1. Ανάθεση Μελέτης 15 Μαϊ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

3. Παραλαβή μελέτης 10 Νοε 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 

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 

4. Αποστολή Παραδοτέου στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – 
Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ

30 Δεκ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

buildings. Parliament and of the Council;

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

5. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ 15 Μαρ 2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου 15 Οκτ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

1. Ανάθεση Μελέτης 30 Απρ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 

3 - The actions are: measures to 
ensure strategic planning on 
energy efficiency, consistent 
with Article 3 of Directive 

3. Παραλαβή μελέτης 20 Ιουλ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

2012/27/EU of the European 
Parliament and of the Council;

Ενέργειας καιι Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

4. Ενσωμάτωση στρατηγικής στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο 30 Αυγ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Actions have been carried 
out to promote cost effective 
improvements of energy end use 
efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

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;

2. Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου 30 Ιουν 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 

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, 

Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον 
τομέα ύδρευσης

31 Μαρ 2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

programmes. environmental and economic 
effects of the recovery as well 
as the geographic and climatic 
conditions of the region or 
regions affected.

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 
programmes.

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

Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές 
χρήσεις ύδατος

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 

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, 

Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων 31 Μαρ 2015 ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται 
Απόφαση Υπουργού)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

programmes. environmental and economic 
effects of the recovery as well 
as the geographic and climatic 
conditions of the region or 
regions affected.

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 
programmes.

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

Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με 
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς.

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 

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, 

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 
πολιτικής για την ύδρευση

31 Ιαν 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων (Εισήγηση)

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
(Απόφαση έγκρισης)



EL 398  EL

Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

programmes. environmental and economic 
effects of the recovery as well 
as the geographic and climatic 
conditions of the region or 
regions affected.

T.06.1 - Water sector: The 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the recovery 
of the costs of water services at a 
rate determined in the approved 
river basin management plan for 
investment supported by the 
programmes.

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

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 
πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος

30 Ιουν 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων (Εισήγηση)

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
(Απόφαση έγκρισης)

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
ΠΕΣΔΑ

31 Δεκ 2014 Διαχείριση Απορριμμάτων 
Δυτικής Μακεδονίας 
(ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 

2 - The existence of one or more 
waste management plans as 

Αξιολόγηση ΠΕΣΔΑ 31 Δεκ 2014 Αρμόδιοι για την εκτέλεση 
των ΠΕΣΔΑ είναι οι 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

required under Article 28 of 
Directive 2008/98/EC;

Περιφέρειες και υπεύθυνοι 
για  την  εφαρμογή των 
ΠΕΣΔΑ είναι οι  
Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ του 
Ν_4071/2012

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
ΕΣΔΑ 

31 Δεκ 2014 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Θεσμοθέτηση ΠΕΣΔΑ 30 Σεπ 2015 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

30 Σεπ 2014 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων



EL 400  EL

Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Θεσμοθέτηση ΕΣΔΑ 31 Δεκ 2014 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Εκπόνηση αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ ΠΔΜ 30 Οκτ 2014 Διαχείριση Απορριμμάτων 
Δυτικής Μακεδονίας 
(ΔΙΑΔΥΜΑ) ΑΕ

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 
2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

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

Θεσμοθέτηση του προγράμματος πρόληψης αποβλήτων 31 Δεκ 2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Waste sector: Promoting 
economically and environmentally 
sustainable investments in the waste 
sector particularly through the 
development of waste management 
plans consistent with Directive 

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.

Θεσμοθέτηση μέτρων για την επίτευξη του στόχου της 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως το 2020

31 Δεκ 2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

2008/98/EC, and with the waste 
hierarchy.

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

5 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

30 Αυγ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 

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

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ  15 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 30 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

5 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 

1 - The existence of a 
comprehensive transport plan or 
plans or framework or 
frameworks for transport 
investment which complies with 

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

30 Αυγ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

legal requirements for strategic 
environmental assessment and 
sets out:

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ  15 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 30 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 

2 - the contribution to the single 
European Transport Area 
consistent with Article 10 of 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

5 Μαϊ 2014 (EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

Regulation (EU) No …/2013 of 
the European Parliament and of 
the Council, including priorities 
for investments in:

ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ  15 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 30 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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:

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

30 Αυγ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

5 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 

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

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

30 Αυγ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ  15 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 30 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 

4 - secondary connectivity; 1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

5 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

4 - secondary connectivity; 2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ 

30 Αυγ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

4 - secondary connectivity; 3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ  15 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 

4 - secondary connectivity; 4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 30 Σεπ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΠ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

1. Προδιαγραφές μελέτης 30 Απρ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 
transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

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

2. Ολοκλήρωση μελέτης 31 Ιουλ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.07.1 - Transport: The existence of 
a comprehensive plan or plans or 
framework or frameworks for 

6 - Measures to ensure the 
capacity of intermediary bodies 
and beneficiaries to deliver the 

3. Υιοθέτηση μέτρων 31 Οκτ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

transport investment in accordance 
with the Member States' 
institutional set up (including public 
transport at regional and local level) 
which supports infrastructure 
development and improves 
connectivity to the TEN T 
comprehensive and core networks.

project pipeline.

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 
guidelines.

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;

1. Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, 
εξατομικευμένες υπηρεσίες 

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 
guidelines.

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;

3. Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) βασιζόμενο σε 
αμοιβαίες υποχρεώσεις 

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 

1 - Employment services have 
the capacity to, and do, deliver: 
personalised services and active 

4. Εξατομικευμένη υποστήριξη 31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

guidelines. 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;

περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 
guidelines.

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;

5. Ενίσχυση εξατομικευμένων υπηρεσιών και ευρύτερο 
φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΕΚΟ

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 
guidelines.

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;

2. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή 
υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 

2 - Employment services have 
the capacity to, and do, deliver: 
comprehensive and transparent 
information on new job 

1. Εθνική καταγραφή θέσεων/πρόσβαση αναζητούντων 
εργασία σε ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφερειακές βάσεις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

guidelines. vacancies and employment 
opportunities taking into 
account the changing needs of 
the labour market.

T.08.1 - Active labour market 
policies are designed and delivered 
in the light of the Employment 
guidelines.

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.

2. Εθνικής εμβέλειας πληροφοριακό σύστημα 
συλλογής/ανάλυσης στοιχείων εργασίας- Συμβολή οικείων 
ΟΠΣ

31 Δεκ 2015 Δ/νση Απασχόλησης, 
Μονάδα Ανάλυσης και 
Τεκμηρίωσης και Δ/νση 
Πληροφορικής)-Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΟΑΕΔ 

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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;

2. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ Παροχή 
υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 

1 - Actions to reform 
employment services, aiming at 
providing them with the 
capacity to deliver: personalised 
services and active and 
preventive labour market 

3. Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) βασιζόμενο σε 
αμοιβαίες υποχρεώσεις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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;

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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;

4. Εξατομικευμένη υποστήριξη 31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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;

5. Ενίσχυση εξατομικευμένων υπηρεσιών και ευρύτερο 
φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΕΚΟ

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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;

1. Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, 
εξατομικευμένες υπηρεσίες

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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.

1. Εθνική καταγραφή θέσεων/πρόσβαση αναζητούντων 
εργασία σε ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφερειακές βάσεις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.3 - Labour market institutions 
are modernised and strengthened in 
the light of the Employment 
Guidelines; Reforms of labour 
market institutions will be preceded 
by a clear strategic policy 
framework and ex-ante assessment 
including the gender dimension.

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 

2. Εθνικής εμβέλειας πληροφοριακό σύστημα συλλογής/ 
ανάλυσης στοιχείων εργασίας- Συμβολή οικείων ΟΠΣ

31 Δεκ 2015 Δ/νση Απασχόλησης, 
Μονάδα Ανάλυσης και 
Τεκμηρίωσης και Δ/νση 
Πληροφορικής)-Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

the labour market.

T.08.5 - Adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to 
change: The existence of policies 
aimed at favouring anticipation and 
good management of change and 
restructuring.

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.

1. Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης

31 Δεκ 2015 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ)

T.08.5 - Adaptation of workers, 
enterprises and entrepreneurs to 
change: The existence of policies 
aimed at favouring anticipation and 
good management of change and 
restructuring.

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.

2. Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης εργαζομένων 30 Σεπ 2014 Διεύθυνση Απασχόλησης-
Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 

1 - A national strategic policy 
framework for poverty 
reduction, aiming at active 

4. Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών 
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ - 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

inclusion, is in place that: ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

3. Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για 
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

2. Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων 
Κοινωνικής Ένταξης

31 Δεκ 2014 Γενική Διεύθυνση Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Περιφέρειας σε συνεργασία 
με Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 5 - depending on the identified 3. Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για 31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

needs, includes measures for the 
shift from institutional to 
community based care;

διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης 
δεικτών

Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

2. Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων 
Κοινωνικής Ένταξης

31 Δεκ 2014 Γενική Διεύθυνση Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Περιφέρειας σε συνεργασία 
με Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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

4. Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών 
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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.

1. Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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.

2. Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων 
Κοινωνικής Ένταξης

31 Δεκ 2014 Γενική Διεύθυνση Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Περιφέρειας σε συνεργασία 
με Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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.

3. Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για 
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ

T.09.1 - The existence and the 
implementation of a national 
strategic policy framework for 
poverty reduction aiming at the 
active inclusion of people excluded 
from the labour market in the light 
of the Employment guidelines.

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.

4. Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών 
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΕΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

T.09.3 - Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU 
ensuring economic sustainability.

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

1. Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης των 
Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015»

31 Δεκ 2015 Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής του Υπουργείου 
Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ)
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Thematic ex-ante conditionality Criteria not fulfilled Actions to be taken Deadline 
(date)

Bodies responsible

T.09.3 - Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU 
ensuring economic sustainability.

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

2. Ολοκλήρωση έργου για τη συγκρότηση & λειτουργία 
Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ & τον ΕΟΠΥΥ

31 Δεκ 2015 Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ

T.09.3 - Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU 
ensuring economic sustainability.

4 - a monitoring and review 
system.

1. Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 31 Δεκ 2014 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας

T.09.3 - Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU 
ensuring economic sustainability.

4 - a monitoring and review 
system.

3. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Health in Action»

30 Ιουν 2015 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας

T.09.3 - Health: The existence of a 
national or regional strategic policy 
framework for health within the 
limits of Article 168 TFEU 
ensuring economic sustainability.

4 - a monitoring and review 
system.

2. Σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης 
του Μνημονίου Συνεργασίας για τη Ψυχική Υγεία

31 Δεκ 2015 Δ/νση Ψυχικής Υγείας
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10. REDUCTION OF ADMINISTRATIVE BURDEN FOR BENEFICIARIES
Summary of the assessment of the administrative burden for beneficiaries and, where 
necessary, the actions planned accompanied by an indicative timeframe to reduce 
administrative burden.

1.Με βάση την έως τώρα αποτίμηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, οι 
Ελληνικές Αρχές θεωρούν το υφιστάμενο ΣΔΕ αξιόπιστο και λειτουργικό. Εντούτοις, 
προκειμένου να συμβάλει στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων, 
ταυτόχρονα με την προσαρμογή του στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, θα απλουστευθεί όσο 
είναι δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών. 
Ταυτόχρονα το ΣΔΕ θα παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για το χειρισμό των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σχεδιασμού και υλοποίησης των πράξεων του Ε.Π. (πχ 
ΤΑΠΤΟΚ, ΟΧΕ, ΒΑΑ, ορισμένες δράσεις του ΕΚΤ, κλπ.), κατ’ αναλογία και των 
δικαιούχων που θα συμμετέχουν. Επίσης, η θέσπιση εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας 
για τα ΕΔΕΤ, που βασίζονται στο γενικό κανονισμό και αφορούν στα έργα που 
παράγουν έσοδα ή στα απλοποιημένα κόστη, εκτός των κανόνων που θεσπίζονται από 
τους ειδικούς κανόνες των Ταμείων, θα αποτελέσει σημαντική απλούστευση για τους 
δικαιούχους.

 

2.Σε εθνικό επίπεδο, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση του 
θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων μειώνοντας το 
διοικητικό βάρος των δικαιούχων. Πέραν αυτών και εν όψει της νέας προγραμματικής 
περιόδου 2014 – 2020 προβλέπονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: Στο ΕΠ προβλέπεται να 
ενσωματωθούν όλες οι οριζόντιες ρυθμίσεις που εισάγονται στο πλαίσιο της Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης της χώρας και οι οποίες στοχεύουν στην διακίνηση των εγγράφων και 
την εφαρμογή διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο. Ταυτόχρονα προβλέπεται η εφαρμογή 
του θεσμικού πλαισίου της Ε.Ε. σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών 
συστημάτων της νέας ΠΠ.

Ειδικότερα προβλέπονται :

• Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
διασφάλισης της ακεραιότητας των πληροφοριών τόσο για τα εισερχόμενα 
έγγραφα που αποθηκεύονται στο ΟΠΣ όσο και για τα παραγόμενα έγγραφα.

• Η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΕΣΠΑ με τα πληροφοριακά συστήματα των 
δικαιούχων καθώς και με επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας 
διοίκησης (π.χ. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – 
ΕΣΗΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

• Η καθολική διαχείριση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των προβλεπόμενων 
διαδικασιών και εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που 
αφορούν στη συναλλαγή των δικαιούχων με το ΟΠΣ και με τους φορείς 
διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά θα παρέχεται καθοδήγηση στο χρήστη για τα 
επόμενα βήματα των διαδικασιών και θα γίνεται εντοπισμός ελλείψεων ή λαθών 
κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.

• Η παροχή εξειδικευμένης λειτουργικότητας προς τους δικαιούχους με σκοπό την 
αποφυγή πολλαπλής συμπλήρωσης της ίδιας πληροφορίας.
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• Η υποστήριξη αυτοματοποιημένης αποστολής μηνυμάτων προς τους δικαιούχους 
και παρακολούθηση της κατάστασης των αιτημάτων τους.

• Η υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των ενταγμένων 
πράξεων από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου μέσω ηλεκτρονικής 
πρόσβασης στα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων

• Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω των λογαριασμών του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

• Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης των 
διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ).

Η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης όλων των διαδικασιών του ΣΔΕ 
τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2016. Η αρχή ελέγχου καθώς και οι δικαιούχοι που 
εφαρμόζουν ιδιαίτερα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να διαλειτουργήσουν με 
το ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τότε τις 
απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση των συστημάτων τους με το ΟΠΣ.

3.Κατά τη φάση της εφαρμογής των παρεμβάσεων του ΕΠ, θα επιδιωχθεί από τη Δ.Α. η 
αξιοποίηση των προβλεπόμενων από το κανονιστικό πλαίσιο δυνατοτήτων για την 
ευρύτερη δυνατή εφαρμογή και χρήση επιλογών απλοποιημένης διαχείρισης 
(απλοποιημένα κόστη) καθώς και των δυνατοτήτων αξιοποίησης κοινών ρυθμίσεων 
άλλων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως το HORIZON 2020. Οι επιλογές 
απλοποιημένης διαχείρισης που έχουν ήδη εγκριθεί κατά την τρέχουσα ΠΠ, καθώς και οι 
επιλογές απλοποιημένης διαχείρισης που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο, και 
των οποίων η εφαρμογή δεν προϋποθέτει μελέτη προσδιορισμού, θα αξιοποιηθούν 
άμεσα. Για την άμεση ενεργοποίηση των ανωτέρω θα σχεδιαστεί ενημέρωση και 
εκπαίδευση των στελεχών της Δ.Α., μέσω της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και με την 
υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ.

4.Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και με 
στόχο τη βέλτιστη οργάνωση δομών και διαδικασιών σχετικών με τέτοιες δράσεις, οι 
ελληνικές αρχές προτίθενται να δημιουργήσουν, στη βάση και καλών πρακτικών από 
αντίστοιχες δομές του εξωτερικού, νέο μηχανισμό χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Οι 
βασικές λειτουργίες του νέου μηχανισμού, θα υιοθετηθούν και από το ΕΠ.

5.Τέλος σε συνέχεια των ρυθμίσεων, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί για την απλοποίηση 
των διαδικασιών υλοποίησης των πράξεων στο επίπεδο των δικαιούχων (απλοποίηση 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συντέλεσης απαλλοτριώσεων, 
αρχαιολογικών αδειοδοτήσεων, ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, χρηματοδότησης 
πράξεων από το ΠΔΕ, εγγυοδοσία αναδόχων κλπ), προγραμματίζονται 
συμπληρωματικές ρυθμίσεις απλοποίησης, που θα συμβάλουν στη μείωση του 
διοικητικού βάρους.

Οι πρόσθετες ρυθμίσεις αφορούν σε περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων, ενοποίηση της νομοθεσίας περί δημοσίων 
συμβάσεων και θέσπιση πρότυπων τευχών για τις διακηρύξεις δημόσιων συμβάσεων, με 
στόχο την απλοποίηση/διευκόλυνση των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.

Συμπληρωματικά, κυρίως για την υποστήριξη των μικρότερων και σχετικά αδύναμων 
δικαιούχων, καθώς και για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, βρίσκεται 
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σε εξέλιξη η χαρτογράφηση της «διαδρομής υλοποίησης» σημαντικών κατηγοριών 
έργων, προκειμένου να καταγραφούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να απλοποιηθούν οι 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες, όπου είναι εφικτό και με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και να τεθούν εύλογες προθεσμίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων. Ήδη 
επικαιροποιήθηκαν οι οδηγοί ωρίμανσης της ΜΟΔ ΑΕ για τρεις βασικές κατηγορίες 
έργων (οδικά, λύματα, απορρίμματα) και ολοκληρώνεται η ίδια διαδικασία και για άλλες 
σημαντικές κατηγορίες έργων/δράσεων, που θα περιλαμβάνονται στο ΕΠ (λιμενικά, 
κτιριακά, απαλλοτριώσεις). Με σκοπό να υποδειχθούν οι παρεμβάσεις για την περαιτέρω 
απλοποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων και την 
αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους, συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας ανά κατηγορία 
έργων με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων. Τα παραπάνω θα έχουν 
ολοκληρωθεί πριν από την έγκριση του ΕΠ από την ΕΕ.
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11. HORIZONTAL PRINCIPLES

11.1 Sustainable development
Description of specific actions to take into account environmental protection 
requirements, resource efficiency, climate change mitigation and adaptation, disaster 
resilience and risk prevention and management, in the selection of operations.

Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση των 
Προγραμμάτων αποτελεί επιταγή, εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42 σχετικά με την 
Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στην κατάρτιση και την υλοποίηση του ΕΠ.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Προγραμμάτων 2014 – 2020, η Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και συμπληρωματική» 
με την εκπόνηση των Προγραμμάτων και την εκ των προτέρων αξιολόγηση.

Συνεπώς η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη κατά το 
σχεδιασμό των ΕΠ και συγκεκριμένα :

1. Κατά την εκπόνηση του ΕΠ, η ΣΜΠΕ υλοποιείται παράλληλα με στόχο το 
συνεχή εμπλουτισμό του Προγράμματος και την πρόταση επανορθωτικών 
δράσεων μέχρι την τελική υποβολή και έγκρισή του.

2. Κατά τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ με τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας για την 
τήρηση της.

3. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση με τη 
συμμόρφωση στη ΣΜΠΕ του ΕΠ ανά άξονα προτεραιότητας τα οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται στο ΣΔΕ και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του κάθε ΕΠ.

 

Η συνολική αντιμετώπιση σε σχέση με την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης 
παρατίθεται αναλυτικά στην ενότητα 1.5.3 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση και ανάλογα με τη φύση των πράξεων όπως περιγράφονται στα ΕΠ.

Το Περιβάλλον κατέχει κεντρική θέση στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της ΠΔΜ για την 
περίοδο 2014-2020. Οι δυνητικές δράσεις στοχεύουν στην προώθηση μιας φιλικής προς 
το περιβάλλον, ανταγωνιστικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις της ΠΔΜ σε σχέση με την προστασία και ορθολογική χρήση των φυσικών 
πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος προωθούνται δράσεις που έχουν σκοπό 
να αντιμετωπίσουν την αρνητική επίδραση που έχει προκαλέσει η δραστηριότητα της 
ΔΕΗ και που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των 
εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα στις προσβεβλημένες περιοχές, στην 
αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και σε δράσεις 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης  αλλά και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών  
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στα αστικά κέντρα και στις κοντινές βιομηχανικές περιοχές, όπου και εντοπίζονται τα 
εντονότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθούνται δράσεις που 
αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών και επικίνδυνων 
αποβλήτων, καθώς και στην υλοποίηση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στις 
περιοχές που αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, σε συμφωνία και με τις υποχρεώσεις της 
χώρας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
κεκτημένου Τέλος, στο επίπεδο του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
λαμβάνοντας υπόψη και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ΠΔΜ, προωθούνται δράσεις 
για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση των εδαφο-υδατικών πόρων και της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, καθώς και δράσεις 
για την προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς  
με παράλληλο στόχο την ανάδειξη τουριστικών προορισμών και την αύξηση της 
επισκεψιμότητας τους.

Στο επίπεδο της ορθολογικής χρήσης και απόδοσης των πόρων λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης της ΠΔΜ με τις δραστηριότητες 
εξόρυξης λιγνίτη και της απορρέουσας ανάγκης για σταδιακή μείωση της χρήσης 
ορυκτών καυσίμων, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό μίγμα παραγωγής ενέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθούνται 
δράσεις  για την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (βιομάζα / 
βιοαέριο, βιοκαύσιμα, συστήματα αξιοποίησης χαμηλής θερμότητας, αξιοποίησης 
υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών) καθώς και δράσεις 
που στοχεύουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας (ανάπτυξη - επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, αξιοποίηση φυσικού αερίου, 
εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και αναβάθμιση ενεργειακού κελύφους 
σε κτίρια, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) σε όλα τα επίπεδα της 
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην 
απαίτηση για ολιστική αντιμετώπιση των υδάτινων πόρων μέσω της εφαρμογής Σχεδίων 
Διαχείρισης σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής και της προώθησης ενεργειών για την 
ορθολογική χρήση τους (παρακολούθηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
οριοθέτηση υδατορεμάτων, κατασκευή φραγμάτων / λιμνοδεξαμενών, εξοικονόμηση και 
επαναχρησιμοποίηση νερού, οικονομική αποτίμηση χρήσεων ύδατος), καθώς και για την 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των εδαφικών πόρων στον πρωτογενή τομέα μέσω της 
μείωσης των εισροών και της χρήσης καταλληλότερων καλλιεργειών.

Στο επίπεδο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις 
προαναφερόμενες δράσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση των διαθέσιμων 
ενεργειακών και φυσικών πόρων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση τεχνολογιών 
για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υφιστάμενες δραστηριότητες 
καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα και αξιοποίησης του ως βιοκαυσίμου.

Στο επίπεδο της πρόληψης των κινδύνων και της διαχείρισης καταστροφών  
λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που απορρέουν από τον κίνδυνο περιβαλλοντικών 
καταστροφών όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, κυρίως σε δομημένες περιοχές και 
περιοχές υδατορεμάτων και οι κίνδυνοι πρόκλησης βιομηχανικών ατυχημάτων και 
ρυπαντικών επεισοδίων.
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11.2 Equal opportunities and non-discrimination
Description of specific actions to promote equal opportunities and prevent discrimination 
based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual 
orientation during the preparation, design and implementation of the operational 
programme and in particular in relation to access to funding, taking account of the needs 
of the various target groups at risk of such discrimination and in particular the 
requirements for ensuring accessibility for persons with disabilities. 

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καν. (ΕΚ) τα Κ-Μ διασφαλίζουν την προώθηση των 
ίσων ευκαιριών και την πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
του επιχειρησιακού προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων που κινδυνεύουν 
από διακρίσεις και, ιδίως, τις απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης 
ατόμων με αναπηρίες.

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων  και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών 
διατρέχει οριζόντια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ενώ επιπλέον αναλαμβάνονται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την:

• Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

• Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας

• Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

 

Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι για την προώθηση των ανωτέρω μέσα από το ΕΠ της 
ΠΔΜ είναι: 

(α)     προώθηση της κοινωνικής ένταξης, πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και 
όλων των μορφών βίας και διακρίσεων

(β)     ένταξη σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας

(γ)     καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων και έμφυλων στερεοτύπων

Στο πεδίο της αποτροπής της μη διάκρισης και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, 
οι κύριοι στόχοι του προγράμματος καλύπτουν:

α)      Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

β)      Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

γ)      Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
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δ)      Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Σκοπός των ειδικών δράσεων είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Προτεραιότητες που θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν από το ΠΕΠ:

1) η λειτουργία δομών και η διεύρυνση παροχής υπηρεσιών σε άτομα που αποτελούν τις 
ευάλωτες και ειδικές ομάδες που ειδικά στην Περιφέρεια οι ανάγκες κυρίως εντοπίζονται 
σε ηλικιωμένους οι οποίοι αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, σε άτομα με αναπηρία, σε 
άτομα που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο αλλά και σε άτομα με οικονομική 
αδυναμία συγκεκριμένα σε γεωγραφικές περιοχές των ορεινών όγκων της ΠΔΜ.

2)  η δημιουργία ισχυρών κινήτρων πρόσληψης ΑμεΑ, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες 
δράσεις του ΟΑΕΔ σε περιφερειακό επίπεδο με συγκεκριμένες ποσοστώσεις για τη 
συμμετοχή τους σε δράσεις απασχόλησης,

3) η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της γυναικείας φτώχειας προωθώντας την κοινωνική και οικονομική 
ένταξή τους (π.χ με την ενθάρρυνση δημιουργίας γυναικείων συνεταιρισμών και άλλων 
δραστηριοτήτων υπαίθρου και την προώθηση της γυναικείας και κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας) ώστε να ενισχυθεί η γυναικεία απασχόληση σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην ΠΔΜ και των στρατηγικών που 
ακολουθεί το ΕΚΤ.

4) η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των παραπάνω ομάδων σε προγράμματα 
Δια βίου εκπαίδευσης που παρέχονται από τις σχολές Δια βίου μάθησης όλων των 
ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας, του  ΟΑΕΔ και των  ΚΕΚ.

5) δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας

6) η συνέχιση της λειτουργίας δομών πρόνοιας και η δημιουργία νέων

7) η συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΚΗΦΗ και Γηροκομείων 
στην Περιφέρεια

8) η λειτουργία ειδικών δομών περίθαλψης αλλά και κινητών μονάδων πρόληψης για 
άτομα που πάσχουν από κάποιες ιδιαίτερες αναπηρίες που πλήττουν σε μεγάλα ποσοστά 
και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο τους κατοίκους της Περιφέρειας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος προβλέπεται η 
ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών για:

• Την ενεργό συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές 
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια αρμόδιων δημόσιων φορέων και οικείων 
κοινωνικών οργανώσεων

• Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών που 
είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 
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πληθυσμιακών ομάδων (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Εθνική 
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,κλ.π.)

• Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του ΕΠ και των ειδικότερων 
δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό 
ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.

• Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο 
του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που 
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.

• Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση 
της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και 
αξιολόγησης  πράξεων για συγχρηματοδότηση, ανάλογα με το φυσικό 
αντικείμενο των παρεμβάσεων.

11.3 Equality between men and women
Description of contribution of the operational programme to the promotion of equality 
between men and women and, where appropriate, the arrangements to ensure the 
integration of the gender perspective at operational programme and operation level.

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) τα Κ-Μ διασφαλίζουν την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των προγραμμάτων.

Οι κύριοι στόχοι για την προώθηση της  ισότητας των φύλων μέσα από το ΕΠ της ΠΔΜ 
καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

(α)    ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

(β)     συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες υπαίθρου με στόχο την τοπική 
ανάπτυξη

(γ)     προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και καταπολέμηση της 
γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου

(δ)     ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και 
προστασίας της υγείας

(ε)     στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής 

(στ)   ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων

(ζ)     καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων
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(η)     ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και 
αξιολόγησή τους.

Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί 
μεταξύ άλλων και μέσω:

• της ενίσχυσης των Προγραμμάτων  που διασφαλίζουν τη στήριξη και προστασία 
της οικογένειας και συμβάλλουν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας με διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ομάδες που 
πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

• της ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της 
αυτοαπασχόλησης με χορήγηση διοικητικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών 
κινήτρων και τη δημιουργία δομών επιχειρηματικής συμβουλευτικής,

• της υποστήριξης της συλλογικής γυναικείας επιχειρηματικότητας (γυναικείων 
συνεταιρισμών),

• της στήριξης κοινωνικών δράσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και την 
προώθηση του εθελοντισμού

Όλα τα παραπάνω μπορούν να ενισχυθούν μέσα από δράσεις προβολής, προώθησης 
και παροχής κινήτρων όπως:

• διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων για την προβολή των προϊόντων και 
δραστηριοτήτων των γυναικείων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών,

• εκστρατείες ενημέρωσης εργαζομένων και επιχειρήσεων με θέμα την ίση 
μεταχείριση ανδρών και γυναικών,

• ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 
για την αντιμετώπιση διακρίσεων με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, καθώς 
και διαφορών στους μισθούς και στις συντάξεις ανάλογα με το φύλο,

• ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης της γυναικείας απασχόλησης 
επικεντρώνοντας  στις μακροχρόνιες άνεργες γυναίκες

• βελτίωση των δεξιοτήτων και χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων για την 
απασχόληση των γυναικών σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Ο συνδυασμός ορισμένων από τα παραπάνω θα έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των 
επαγγελματικών προσόντων και προοπτικών των γυναικών και τη στήριξη της 
γυναικείας απασχόλησης και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή 
και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΔΜ περιλαμβάνουν:

i.       Την ενεργό συμμετοχή - δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές 
αναπτυξιακές ημερίδες στη διαδικασία σχεδιασμού, αρμόδιων δημόσιων φορέων και 
κοινωνικών οργανώσεων
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ii.       Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή 
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών που είναι 
αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 
πληθυσμιακών ομάδων  

iii.      Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των 
ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 
δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα 
αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση, τόσο των 
ευκαιριών χρηματοδότησης, όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη 
της

iv.      Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης 
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, 
την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να 
διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης

v.      Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση της 
προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης  πράξεων 
για συγχρηματοδότηση (όπου είναι εφικτό).

Τέλος, η συμμετοχή φορέων ισότητας στη διαδικασία σχεδιασμού είναι διασφαλισμένη 
και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων η οποία εκπονεί το Περιφερειακό 
Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2014-2020 ενώ κατά την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του προγράμματος ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 11.2.
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12. SEPARATE ELEMENTS

12.1 Major projects to be implemented during programming period 

Table 27: List of major projects

Project Planned 
notification/submission 

date (year, quarter)

Planned start of 
implementation (year, 

quarter)

Planned completion date 
(year, quarter)

Priority Axes / Investment Priorities

12.2 Performance framework of operational programme 

Table 28: Performance framework by fund and category of region (summary table)

Milestone for 2018 Final target (2023)Priority axis Fund Category of 
region

Indicator or key 
implementation 

step

Measurement 
unit, where 
appropriate M W T M W T

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

ERDF Transition Research, Innovation: 
Number of enterprises 
cooperating with 
research institutions 

Enterprises 5 16,00

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

ERDF Transition Ερευνητικές Υποδομές 
που ενισχύονται / 
αναβαθμίζονται 

Ερευνητικές 
Υποδομές

2 3,00

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 2.800.000 10.360.311,00

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 2.600.000 10.360.311,00

2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

ERDF Transition Αριθμός ψηφιακών 
υπηρεσιών που 
δημιουργούνται / 

Αριθμός 8 18,00
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Priority axis Fund Category of 
region

Indicator or key 
implementation 

step

Measurement 
unit, where 
appropriate

Milestone for 2018 Final target (2023)

M W T M W T
αναβαθμίζονται 

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF Transition Productive investment: 
Number of enterprises 
receiving support

Enterprises 0 300,00

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 12.000.000 31.080.936,00

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF Transition Αριθμός 
Επιχειρηματικών δομών 
/ υποδομών που 
ενισχύονται

Επιχειρηματιμές 
Δομές-Υποδομές

0 5,00

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF Transition Ενταγμένα έργα Αριθμός 300

3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ERDF Transition Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός 5

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ERDF Transition Renewables: Additional 
capacity of renewable 
energy production

Households 1.5 4,00

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ERDF Transition Energy efficiency: 
Decrease of annual 
primary energy 
consumption of public 
buildings

kWh/year 1500000 2.700.000,00

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ERDF Transition GHG reduction: 
Estimated annual 
decrease of GHG 

Tonnes of CO2eq 558 5.558,00

4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 8500000 27.307.908,00

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF Transition Risk prevention and 
management: Population 
benefiting from flood 
protection measures

Persons 0 18.000,00

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF Transition Risk prevention and 
management: Population 
benefiting from forest 

Persons 0 20.000,00
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Priority axis Fund Category of 
region

Indicator or key 
implementation 

step

Measurement 
unit, where 
appropriate

Milestone for 2018 Final target (2023)

M W T M W T
fire protection measures

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 7500000 24.354.611,00

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF Transition Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός 4

5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

ERDF Transition Ενταγμένα έργα Αριθμός 4

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF Transition Wastewater treatment: 
Additional population 
served by improved 
wastewater treatment

Population equivalent 6500 18.000,00

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF Transition Water supply: 
Additional population 
served by improved 
water supply

Persons 8500 20.000,00

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF Transition Sustainable Tourism: 
Increase in expected 
number of visits to 
supported sites of 
cultural and natural 
heritage and attractions

Visits/year 0 20.000,00

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF Transition Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός 7

6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 20000000 61.111.089,00

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ERDF Transition Roads: Total length of 
newly built roads, of 
which: TEN-T

km 3,5 6,70

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ERDF Transition Roads: Total length of 
reconstructed or 
upgraded roads

km 0 40,00
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Priority axis Fund Category of 
region

Indicator or key 
implementation 

step

Measurement 
unit, where 
appropriate

Milestone for 2018 Final target (2023)

M W T M W T

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ERDF Transition Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός 8

7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 18000000 54.032.941,00

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ESF Transition unemployed, including 
long-term unemployed

Number 60 140,00

8 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και 
υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ESF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 600000 1.753.366,00

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

ERDF Transition Health: Population 
covered by improved 
health services

Persons 50000 120.000,00

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

ERDF Transition Υποδομές μονάδων 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
φροντίδας Υγείας που 
δημιουργούνται ή 
αναβαθμίζονται

Μονάδες Υγείας 4 5,00

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

ERDF Transition Αριθμός Υποδομών 
Κοινωνικής Φροντίδας

Υποδομές 
Κοινωνικής 
Φροντίδας

2 4,00

9 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 8000000 23.240.115,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ESF Transition participants who live in 
jobless households

Number 2300 4.800,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ESF Transition other disadvantaged Number 5100 13.870,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ESF Transition number of projects fully 
or partially implemented 
by social partners or 
non-governmental 
organisations

Number 2 4,00

10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

ESF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 8000000 21.308.834,00
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Priority axis Fund Category of 
region

Indicator or key 
implementation 

step

Measurement 
unit, where 
appropriate

Milestone for 2018 Final target (2023)

M W T M W T

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ERDF Transition Childcare and education: 
Capacity of supported 
childcare or education 
infrastructure

Persons 0 2.000,00

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ERDF Transition Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων

Αριθμός 2

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ERDF Transition Αίθουσες διδασκαλίας 
προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που 
κατασκευάζονται - 
βελτιώνονται

Αίθουσες 
Διδασκαλίας

25 30,00

11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

ERDF Transition Ποσό Πιστοποιημένων 
Δαπανών

EUR 18500000 59.740.115,00

12.3 Relevant partners involved in preparation of programme 
Φορείς – Εταίροι Συμμετέχοντες στις Θεματικές Ομάδες Σχεδιασμού της ΠΔΜ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

• 17η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (1 μέλος)

• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ (7 μέλη)

• Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (4 μέλη)

• Αρκτούρος (2 μέλη)

• ΑΡΣΙΣ Κοζάνης (1 μέλος)

• Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (4 μέλη)

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (10 μέλη)
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• ΔΕΤΕΠΑ (Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου) (1 μέλος)

• Δήμος Κοζάνης (10 μέλη)

• Δήμος Φλώρινας (10 μέλη)

• Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α.Ε.) (1 μέλος)

• Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού - Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας (1 μέλος)

• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25 μέλη)

• Επιμελητήριο Καστοριάς (2 μέλη)

• Επιμελητήριο Κοζάνης (10 μέλη)

• Επιμελητήριο Φλώρινας (10 μέλη)

• Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης (9 μέλη)

• Εργατικό Κέντρο Φλώρινας (2 μέλη)

• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πτολεμαΐδας – Εορδαίας (10 μέλη)

• Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων / Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ) (4 μέλη)

• Κέντρο Εργάνη (4 μέλη)

• Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (5 μέλη)

• Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας (1 μέλος)

• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – 5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (9 μέλη)

• Π.Ο.Α.με.Α. Δυτικής Μακεδονίας (5 μέλη)

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (10 μέλη)

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1 μέλος)

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) (5 μέλη)

• Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (3 μέλη)



EL 435  EL

• Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (7 μέλη)

• Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (11 μέλη)

• Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (5 μέλη)

• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (10 μέλη)

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (3 μέλη)

• ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (10 μέλη)

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (10 μέλη)

Αριθμός Μελών ανά Θεματική Ομάδα Σχεδιασμού 

• ΘΟΣ 1: Ανταγωνιστική- Καινοτόμος- Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα (23 μέλη)

• ΘΟΣ 2: Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Αγροτικού Χώρου (21 μέλη)

• ΘΟΣ 3: Αξιοποίηση πολιτιστικών και τουριστικών πόρων (25 μέλη)

• ΘΟΣ 4: Ανάπτυξη Βιώσιμων Μεταφορών (17 μέλη)

• ΘΟΣ 5: Προώθηση Απασχόλησης (20 μέλη)

• ΘΟΣ 6: Ενίσχυση Εκπαίδευσης - Δια Βίου Μάθησης (21 μέλη)

• ΘΟΣ 7: Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης (23 μέλη)

• ΘΟΣ 8: Προστασία - Ανάδειξη Περιβάλλοντος (27 μέλη)

• ΘΟΣ 9: Ανάδειξη σε Σύγχρονη Ενεργειακή Ευρωπαϊκή Περιφέρεια (24 μέλη)

• ΘΟΣ 10: Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση (24 μέλη)
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