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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

1.1 Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική 
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

1.1.1 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος σε σχέση με τη συμβολή του στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώδιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

1.1 Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής

 

1.1.1 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος σε σχέση με τη συμβολή του στην 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Η Αττική σε όλη τη δεκαετία του 2000 και μέχρι την πολυδιάστατη κρίση που έπληξε 
την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αναπτύχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς τόσο από 
τους αντίστοιχους εθνικούς όσο και της ΕΕ, βελτιώνοντας συνεχώς τη σχετική της θέση 
ως προς τη συμβολή του περιφερειακού στο εθνικό ΑΕΠ. Η Αττική παράγει το 48% του 
συνολικού ΑΕΠ & της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της Χώρας 
και το 0,86% της ΕΕ27, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας το 2011 
αντιστοιχούσε στο 107% του ΑΕΠ των 27 (ΕΕ28=100)[1].
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Σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Αττική 
υπολείπεται σημαντικά ως προς τους ευρωπαϊκούς στόχους «Επενδύσεις σε Ε&Α (% του 
ΑΕΠ)» και «Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64)» ενώ αντίθετα φαίνεται ότι έχουν 
ήδη επιτευχθεί οι στόχοι «Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (%)» και «Ολοκλήρωση 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (%)», αφού οι επιδόσεις της υπερτερούν σημαντικά έναντι 
τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών στόχων. Σε σχέση με τον εθνικό στόχο για 
το «Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 20-64)» η πρόσφατη επίδοση της Περιφέρειας 
ταυτίζεται με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ υπερτερεί της εθνικής επίδοσης ως προς τις 
«Επενδύσεις σε Ε&Α (% του ΑΕΠ)». Συνεπώς, απαιτούνται εστιασμένες παρεμβάσεις 
για την επίσπευση της προσέγγισης των στόχων αυτών. Η απουσία περιφερειακών 
στοιχείων για τις «ενεργειακές επιδόσεις» της Περιφέρειας αλλά και για την φτώχεια δεν 
επιτρέπει την αποτίμηση της απόκλισης των επιδόσεων της Περιφέρειας στις δύο αυτές 
ενότητες (κλιματική αλλαγή - φτώχεια).

Η οικονομική κρίση της χώρας, η παρατεταμένη ύφεση όπως και οι επιπτώσεις από 
την κρίση του COVID 19, προκάλεσαν τάσεις απόκλισης σε όλους τους βασικούς 
αναπτυξιακούς δείκτες της Περιφέρειας. Η Αττική έχει πληγεί από την οικονομική κρίση 
σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο οι υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, όπως αποτυπώνεται 
στην ραγδαία πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που το 1ο έτος της κρίσης (το 2008) 
ανερχόταν στο 122% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27 αλλά και στην εκτίναξη του ποσοστού της 
ανεργίας (από 7,30% το 2008 σε 28,20% το 2012) και τη συνακόλουθη μείωση του 
ποσοστού απασχόλησης (63,4% το 2008, 51,7% το 2012). Στην Αττική συγκεντρώνεται 
το 39,8% των ανέργων της Χώρας, από τους οποίους 350.000 είναι μακροχρόνια άνεργοι 
και 155.000 είναι νέοι. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στις μειώσεις των 
οικογενειακών εισοδημάτων, στις επιδόσεις των επιχειρήσεων, στο εμπόριο, στη μείωση 
των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, κ.λπ. Αλλά και λόγω της κρίσης του 
του COVID 19, ήταν επιτακτική η ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας .

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020, η  στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας 
βασίζεται στην αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και ανθρώπινου 
δυναμικού, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, τμήμα της οποία θα αποτελέσει και η 
κοινωνική και συνεταιριστική οικονομία, στην ολοκλήρωση των βασικών υποδομών 
(ειδικότερα των υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος) και την πρόληψη από τους 
κινδύνους, τη μείωση των χωρικών ανισοτήτων εντός της Περιφέρειας και την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης των πληθυσμιακών ομάδων.

1. Ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών που εξυπηρετούνται από την 
Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική ανά Θεματικό Στόχο

1.1Θ.Σ. 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας

Η Περιφέρεια Αττικής, παρότι χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για Ε-Τ-Κ ως ποσοστό του ΑΕΠ, εξακολουθεί να 
υστερεί σε σχέση με την ΕΕ27. Στην Περιφέρεια Αττικής δαπανάται το 0,72% του 
περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό μεγαλύτερο του εθνικού μέσου όρου που ανέρχεται σε 
0,67%, έναντι 2,05% σε επίπεδο EΕ-27 (2011). Ωστόσο, οι καινοτομικές της επιδόσεις 
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δεν είναι αντίστοιχες με τις δυνατότητες της, αναδεικνύοντας την αδύναμη σχέση μεταξύ 
ακαδημαϊκής- ερευνητικής κοινότητας και παραγωγής, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται 
στην ομάδα των ευρωπαϊκών περιφερειών «InnovationFollower» (RIS 2012).

H ερευνητική δραστηριότητα στην Αττική διεξάγεται κατά 29% από τα ΑΕΙ και κατά 
47% από τις επιχειρήσεις, ποσοστό που, παρά τη συγκριτική του υπεροχή σε σχέση με 
τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, υπολείπεται του μέσου όρου της EΕ-27 που 
ξεπερνά το 64%. Το 22% της ερευνητικής δραστηριότητας της Περιφέρειας διεξάγεται 
με κρατική χρηματοδότηση.

Η ενίσχυση της ΕΤΑΚ κατά την περίοδο 2007-13 πραγματοποιήθηκε μέσα από δράσεις 
όπως η δημιουργία clusters και η ενίσχυση επιχειρήσεων έντασης υψηλής γνώσης, 
καθώς και δράσεις διμερών συνεργασιών. Όσον αφορά στην ενίσχυση clusters έχουν 
ενταχθεί 30 επενδυτικά σχέδια, συνολικού π/υ 19,2 εκ. €, 40 σχέδια που αφορούν στη 
δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων με π/υ 10,1 εκ. €, καθώς και 19 
αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων με π/υ 22,6 εκ .€. Στα κουπόνια 
καινοτομίας έχουν ενταχθεί 118 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχουν δημιουργηθεί 17 
νέες καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) με 
συνολικό προϋπολογισμό 6,3 εκ €.

Σε δράσεις υποστήριξης νέων επιχειρήσεων καθώς και υποστήριξη ομάδων ΜΜΕ για 
δραστηριότητες Ε&Τ εντάχθηκαν συνολικά 70 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 7,2 
εκ. €. Στα πλαίσια των δράσεων συνεργασίας ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε 
εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς εντάχθηκαν 591 επενδυτικά σχέδια 
συνολικού προϋπολογισμού 105,1 εκ. €., ενώ σε δράσεις ευρωπαϊκών συνεργασιών σε 
δραστηριότητες Ε&Τ εντάχθηκαν 44 σχέδια με προϋπολογισμό 8,7 εκ.€. και 129 σχέδια 
σε διμερείς δράσεις συνεργασιών σε Ε&Τ μεταξύ κρατών με προϋπολογισμό 10,9 εκ. €.

Η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη συνολική δαπάνη για 
έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία της Περιφέρειας παραμένει βασική ανάγκη, η 
κάλυψη της οποίας επιδιώκεται μέσω των παρεμβάσεων της νέας προγραμματικής 
περιόδου. Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να επικεντρωθούν σε 2 βασικές κατευθύνσεις: 
(α) στην ενίσχυση ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας που δύναται να συμβάλλουν 
άμεσα στην εφαρμογή των δράσεων «επιχειρηματικής ανακάλυψης», (β) στην ενίσχυση 
της συνεργασίας ΜΜΕ & Ερευνητικών Φορέων.

 

1.2. Θ.Σ. 2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους

Κομβικό ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων αποτελεί η ένταξη εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Περιφέρειας. Λόγω 
μεγέθους αγοράς και έντονου ανταγωνισμού, στην Αττική παρατηρείται σημαντική 
διείσδυση των τεχνολογικών εφαρμογών και συνεχείς επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα 
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για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πρόσβασης στις υπηρεσίες διαδικτύου και 
τηλεπικοινωνιών.

Η Αττική βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας στη χρήση Η/Υ 
(57,3%) και στη χρήση του Διαδικτύου (57%). H κάλυψη ADSL και η κάλυψη 
τηλεοπτικού δικτύου με πρωτόκολλο IpTv είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για το VDSL δίκτυο, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει σε ικανοποιητικό 
βαθμό κάλυψη στην Αττική (EETT).

Η χρήση των ηλεκτρονικά διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα σε σχέση με την ΕΕ. Οι ΜΜΕ της Περιφέρειας που επένδυσαν σε ΤΠΕ 
περιορίζονται στο 39,8%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες των ΜΜΕ που αφορούσαν σε 
ΤΠΕ ήταν μόλις 14,5% των ετησίων δαπανών τους (2011). Τα χαμηλά αυτά ποσοστά 
συνεπάγονται χαμηλά επίπεδα ψηφιακής επιχειρηματικότητας, αφού μόνο το 5,8% των 
ΜΜΕ της Περιφέρειας δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μέσω του Διαδικτύου.

Κατά την περίοδο 2007-13 στον τομέα των ΤΠΕ εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής 332 
δημόσια έργα με π/υ 409,1 εκ. €. τα οποία αφορούσαν ένα μεγάλο πλήθος δράσεων σε 
ψηφιακές υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για 
ΤΠΕ. Στην πλειοψηφία τους αποτέλεσαν οριζόντια έργα που προγραμματίστηκαν στο 
σύνολο της επικράτειας, ενώ στο ΠΕΠ κατανεμήθηκε το τμήμα κάθε έργου που αφορά 
στην Περιφέρεια. Η μεγάλη πλειοψηφία των έργων αυτών χαρακτηρίστηκε από σοβαρές 
καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τους. Επιπλέον, εντάχθηκαν 1.292 
επενδυτικά σχέδια κρατικών ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 73,9 εκ. €.

Καθώς η ενίσχυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των υποδομών δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων και η ανάγκη στήριξης των αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στον 
χώρο της ψηφιακής οικονομίας εντάσσονται στο πεδίο επιλεξιμότητας και τομεακών ΕΠ, 
το ΠΕΠ επικεντρώνεται στην ανάγκη στήριξης της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ 
στους τομείς που αναδεικνύονται από την ΠΣΕΕ, καθώς και στις τεχνολογίες που 
συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση, στην ποιότητα ζωής και στη διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής στις πόλεις (smart-cities, e-inclusion, socialnetworks). 

 

1.3. Θ.Σ. 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ)

Η Αττική, αν και ευρωπαϊκή Μητρόπολη δεν αξιοποιεί το δυναμισμό της για την 
προσέλκυση επενδύσεων και εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Αθήνα 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση των Ευρωπαϊκών Πόλεων ως επιχειρηματικό κέντρο: 
από την 32η θέση το 2006 στην 34η θέση το 2009 και στην 36η (τελευταία) το 2010 και 
το 2011.



EL 19 EL

Διατηρεί έναν δυναμισμό στην επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι συγκεντρώνει το 35% 
των ΜΜΕ της Χώρας, οι οποίες επιτυγχάνουν αντίστοιχα το 67% του κύκλου εργασιών 
σε εθνικό επίπεδο, ενώ παραμένει σημαντική εξαγωγική πύλη. Το 94% περίπου των 
ΜΜΕ απασχολεί έως 9 εργαζόμενους και πραγματοποιεί ετήσιους τζίρους έως 500 χιλ. 
€, ενώ βάσει ερευνών, διαπιστώνεται ότι περίπου το 80% των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας έχει τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης. Οι πυλώνες στρατηγικής για την 
επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΘΣ3 είναι συνοπτικά (α) τα clusters (β) τα startups 
(γ) η αλλαγή της επιχειρησιακής διακυβέρνησης (δ) νέοι τύποι χρηματοδότησης σε 
περιφερειακό επίπεδο (ε) δομές επιχειρηματικότητας μακροχρόνιας στήριξης κα.

Χαμηλός είναι ο βαθμός συνεργασίας των επιχειρήσεων, αφού μόνο 180 επιχειρήσεις 
συμμετέχουν σε clusters.

Στον τουρισμό, η Αττική αποτελεί ήδη διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό, 
λόγω των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων που διαθέτει. Το βασικό «brandname» 
είναι η Αθήνα & τα μνημεία της. Η εξέλιξη του τουρισμού στην Αττική ήταν αρνητική 
για την περίοδο 2008-2012 με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας μεγάλων 
ξενοδοχειακών μονάδων, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εμφανίζεται ανάκαμψη 
από το 2013.

Υψηλή δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος της κρουαζιέρας με συνεχή αύξηση των 
αφίξεων, κυρίως διερχόμενων επιβατών, ενώ υπάρχουν δυνατότητες για την αναβάθμιση 
του Πειραιά ως Homeport.

Ο θαλάσσιος τουρισμός (sailing, yachting) στην Αττική είναι ανεπτυγμένος, ενώ 
εμπλουτίζεται σταδιακά από αναβαθμισμένες υποδομές μαρίνων. Καταγράφονται 
ισχυρές διασυνδέσεις του κλάδου με την επισκευή-συντήρηση σκαφών, αλλά και  
προβλήματα οργανωμένων ζωνών εναπόθεσης σκαφών.

Η βασική αναπτυξιακή ανάγκη της Περιφέρειας εστιάζεται στη δημιουργία νέων και 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών 
ανεργίας μέσω της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη επενδυτικών 
πρωτοβουλιών. Η αναστροφή των φαινομένων συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της 
Περιφέρειας προϋποθέτει την ενίσχυση των ΜΜΕ του δευτερογενή και τριτογενή τομέα, 
σε τομείς και κλάδους που συνάδουν με την παραγωγική ανασυγκρότηση και με την 
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. 

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες  που διαμόρφωσε η πανδημία της νόσου COVID-19 και οι 
συνέπειες των μέτρων που επιλέχθηκαν για την ανάσχεση της διάδοσης της νόσου 
διαμόρφωσαν ενα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον και επιτακτική την ανάγκη 
αναστροφής του.

Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι η υποστήριξη της προσαρμογής των επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια μπορεί να ενισχυθεί και από Τομεακά Προγράμματα της περιόδου 
2014-2020, το ΠΕΠ Αττικής επικεντρώνεται στην προώθηση της εξωστρέφειας και της 
καινοτομίας των ΜΜΕ, ιδίως σε τομείς που αναδεικνύονται από την ΠΣΕΕ. Η ενίσχυση 
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της συνεργασίας των επιχειρήσεων μέσω της λειτουργίας κατάλληλων δομών (clusters) 
και η ενίσχυση της λειτουργίας θερμοκηπίων για νέες επιχειρήσεις θα συμβάλουν στην 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε 
συνάφεια με την ΠΣΕΕ, συμβάλλοντας στον στόχο της αναζωογόνησης της 
περιφερειακής οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στην κάλυψη αυτών των αναγκών θα συμβάλουν η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η αξιοποίηση μηχανισμών υποστήριξης 
της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και η αξιοποίηση δομών και υποδομών προτυποποίησης 
και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών που θα προωθηθούν σε συνέργεια με το 
ΕΠΑνΕΚ.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό αξιοποιεί τις παραπάνω 
παρεμβάσεις, καθώς αφορά ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, που καλύπτουν οριζόντια το 
σύνολο σχεδόν των ΘΣ που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής. Η ανάπτυξη και 
εφαρμογή μηχανισμών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας, ενίσχυσης 
του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου με επιχειρηματικά δίκτυα και η διάδοση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, θα συνδυασθούν με δράσεις Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν δράσεις 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της άμεσης ενίσχυσης 
επενδύσεων των ΜΜΕ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 7.683 επιχειρήσεις με τις συνολικές 
επαγόμενες επενδύσεις να ανέρχονται σε 418,5 εκ. €, εκ των οποίων 880 ήταν νέες 
επιχειρήσεις. Στον τομέα του τουρισμού (εναλλακτικός & πράσινος τουρισμός) 
εντάχθηκαν 108 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 6,4 εκ. €. Στο πλαίσιο της δράσης 
«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» εντάχθηκαν 550 επενδύσεις (Π/Υ 48,7 εκ. € και σε 
δράσεις βελτίωσης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 558 
επενδύσεις (Π/Υ 31,9 εκ. €). Όσον αφορά στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ 
συστάθηκαν τρία χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 441,2 εκ. €. Τα επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιήθηκαν είχαν θετική επίπτωση στη δημιουργία απασχόλησης, όπως ανέδειξαν οι 
έρευνες πεδίου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του τρέχοντος 
Ε.Π., αν και η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης επέδρασε στην υλοποίησή τους κατά το 
δεύτερο ήμισυ της προγραμματικής περιόδου.

 

1.4. Θ.Σ. 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους Τομείς 

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής η κύρια πηγή εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων είναι τα 
οχήματα, τα οποία διαχρονικά αυξάνουν τις εκπομπές τους, σε αντίθεση με τις 
βιομηχανίες στις οποίες καταγράφεται διαχρονικά μείωση των ρύπων. Ως επίπτωση της 
οικονομικής κρίσης καταγράφεται τα τελευταία χρόνια μείωση της κυκλοφορίας των 
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οχημάτων, αλλά και υποκατάστασή τους από τη χρήση των ΜΜΕ και ιδίως του Μετρό 
& του Τραμ.

Επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία αιωρούμενα σωματίδια (PM) στην ατμόσφαιρα της 
Αττικής εμφανίζονται επίσης τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της υποκατάστασης 
των κεντρικών θερμάνσεων των κατοικιών με τη χρήση τζακιού και σόμπας.

Σύμφωνα με το 2ο Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΣΔΕΑ), η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά για την επίτευξη των στόχων περιορισμού των εκπομπών αέριων ρύπων και 
αναφέρεται σε μέτρα και επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης 
ενέργειας στον κτιριακό τομέα (στον οποίο οφείλεται το 39% της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας), τη βιομηχανία και τις μεταφορές.

Η Αττική, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού & οικονομικών δραστηριοτήτων 
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας & ενεργειακής αποδοτικότητας  με έμφαση κυρίως στα 
νοικοκυρία και στις δημόσιες υποδομές (δημοτικά κτήρια, σχολεία κλπ.), καθώς και στις 
πράσινες μεταφορές. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνδυασθούν με δράσεις βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης (με παράλληλο στόχο τη μείωση του φαινόμενου της «αστικής 
θερμικής νησίδας»).

 

1.5. Θ.Σ. 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και 
της διαχείρισης κινδύνων 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής εντοπίζονται κυρίως 
στον αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, σε πλημμυρικά φαινόμενα, στην εμφάνιση 
καυσώνων (επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τη δημόσια υγεία και την αύξηση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας,).

Η ευπάθεια στην αλλαγή κλίματος είναι μεγαλύτερη για τις αστικές περιοχές, 
παρουσιάζεται δε με αυξημένη συχνότητα επεισοδίων καύσωνα.

Η Αττική βιώνει αυξημένους κινδύνους πυρκαγιών, καύσωνα και αύξηση ενεργειακής 
ζήτησης για ψύξη. Οι κίνδυνοι αυτοί επηρεάζουν σημαντικά τη φύση και τη 
βιοποικιλότητα της Περιφέρειας, ειδικότερα, στις περιοχές που ανήκουν στο «Εθνικό 
Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών», όπου περιλαμβάνεται το δίκτυο NATURA 2000 
(λ.χ. Εθνικοί Δρυμοί Πάρνηθας και Σουνίου, Εθνικό Πάρκο Σχοινιά–Μαραθώνα κ.λπ.). 
Σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνεται αναγκαιότητα δρομολόγησης παρεμβάσεων 
ενίσχυσης των μηχανισμών ασφάλειας και πολιτικής προστασίας με συστήματα και 
ειδικό εξοπλισμό. Οι παρεμβάσεις στα δάση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και 
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την αύξηση της δάσωσης εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΕΓΤΑΑ. Στην Αττική 
εμφανίζεται αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών. Μέσω του ΠΕΠ θα δρομολογηθούν 
αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε στοχευμένες ζώνες υψηλού κινδύνου για την 
προστασία του πληθυσμού από πλημμυρικά φαινόμενα (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) καθώς και 
σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και επενδυτικών απαιτήσεων. Το σύνολο των 
προβλεπόμενων δράσεων θα είναι συμβατό με τα προβλεπόμενα στα Διαχειριστικά 
Σχέδια των ευπρόσβλητων σε πλημμύρες περιοχών που βρίσκονται υπό κατάρτιση με 
βάση τις προβλέψεις των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.

Κατά την περίοδο 2007-13 υλοποιήθηκαν σχετικά έργα που αφορούν κυρίως στην 
κατασκευή δικτύων απορροής όμβριων υδάτων (έχουν ενταχθεί 27 έργα συνολικού π/υ 
215,5 εκ. €), ενώ το μήκος των αγωγών δικτύου το οποίο κατασκευάζεται ή 
αναβαθμίζεται ανέρχεται στα 133,8 χλμ. Επιπλέον, 31 έργα εντάχθηκαν στο πλαίσιο του 
ΚΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την 
πρόληψη κινδύνων», με π/υ 31,5 εκ. €.    

 

1.6. Θ.Σ 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

Στο πλαίσιο του  αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) (ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής 
Διαχείρισης Αποβλήτων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, προτεραιότητα της 
Περιφέρειας αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων που στόχο έχουν την 
αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των 
πόρων και την πρόληψη της υποβάθμισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση 
του περιβάλλοντος. Συνακόλουθα, οι ποιοτικοί στόχοι του για την Αττική 
προσδιορίζονται ως εξής:

 Προώθηση των δράσεων ανακύκλωσης & ευαισθητοποίησης των πολιτών
 Διαλογή στην πηγή του οργανικού (βιοαποδοµήσιµου) κλάσµατος των 

αποβλήτων µε σκοπό την παραγωγή κοµπόστ καλής ποιότητας και µε πιθανή 
ενεργειακή αξιοποίηση του.

 Προώθηση δράσεων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων κλπ σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων μέσω ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, ΜΕΒΑ σύμφωνα 
με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Για τα υλικά όπως γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του 
ποσοστού ανάκτησης/ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης τους, στο 50% με χρονικό 
ορόσημο το 2020.

Σχετικά με τα υγρά απόβλητα, απαιτείται η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και η 
αντίστοιχη επεξεργασία των λυμάτων στην Ανατολική Αττική, όπου για πέντε (5) 
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οικισμούς Κατηγορίας Β’ (Ραφήνα, Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί, Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας), η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη 
λειτουργία συστήματος συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ).

Ήδη λειτούργησε το ΚΕΛ στο Μαρκόπουλο και έχουν ξεκινήσει οι συνδέσεις κατοικιών 
με το δίκτυο ακαθάρτων. Κατασκευάζεται το ΚΕΛ Κρωπίας - Παιανίας και τα δίκτυα 
στο Κορωπί με πόρους του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 καθώς και πόρους του Ταμείου 
Συνοχής από την εκχώρηση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και χρηματοδοτείται η μελέτη των 
αντίστοιχων έργων στη Νέα Μάκρη (και Μαραθώνα). Επίσης θα αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες πύκνωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης σε αστικές συγκεντρώσεις.

Ειδικά για τα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων έχει δρομολογηθεί η εκχώρηση πόρων 
από το Ταμείο Συνοχής προς την Περιφέρεια. Εφόσον ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τους οικισμούς Β’ προτεραιότητας, θα υλοποιηθούν 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης 
ακαθάρτων, προγράμματα παρακολούθησης της λειτουργίας των υφιστάμενων ΕΕΛ και 
δράσεις επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΚΥΑ 145116/2011.

Στον τομέα των υδάτων υπάρχει αναγκαιότητα υλοποίησης στοχευμένων υποδομών 
ύδρευσης κυρίως στα νησιά της Περιφέρειας με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της 
Οδηγίας 98/83/ΕΚ  για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Σημαντικές προκλήσεις στην Αττική συνδέονται με τη βελτίωση του φυσικού, 
ανθρωπογενούς και οικιστικού περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης που επιφέρει η αστική διάχυση, την αποκατάσταση / ανάδειξη 
υποβαθμισμένων περιοχών και την προστασία των ελεύθερων χώρων. Η αστική 
αναζωογόνηση εφαρμόστηκε στην Αττική κατά την τρέχουσα Π.Π. κυρίως με 
παρεμβάσεις έργων ανάπλασης σε Δήμους («Πράσινη ζωή στην πόλη») σημειακού 
χαρακτήρα. Η αξιοποίηση του πολιτισμού συνδέθηκε με παρεμβάσεις ενοποίησης των 
αρχαιολογικών χώρων και εμβληματικών υποδομών Μουσείων. Ο τουρισμός 
υποστηρίχθηκε με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ του τουρισμού, και 
προβολή της Περιφέρειας.

Τέλος, η αναγκαιότητα συνδυασμένης ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης και της 
αστικής αναζωογόνησης δρομολογείται με εστιασμένες παρεμβάσεις μέσω του ΠΕΠ 
Αττικής και με αξιοποίηση πόρων του υπό ανάλυση ΘΣ στο πλαίσιο δράσεων ΒΑΑ.

 

1.7. Θ.Σ. 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
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Η επέκταση του Δικτύου των ΜΜΜ σταθερής τροχιάς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για 
την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα 
ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου (ΣΚΑ–Τρεις Γέφυρες από το ΠΕΠ 
Αττικής 2007-2013), παρεμβάσεις εξυπηρέτησης πυκνοκατοικοιμένων περιοχών στην 
Αττική μέσω επεκτάσεων του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ), 
καθώς και στοχευμένες αναβαθμίσεις περιφερειακών οδικών αξόνων που συμβάλλουν 
είτε στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταφορών, είτε στην αποσυμφόρηση και 
αναβάθμιση συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής. Τέλος, στοχευμένες παρεμβάσεις 
περιορισμένης κλίμακας έχουν πραγματοποιηθεί στους επιβατικούς λιμένες της 
Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων στον τομέα αυτό 
αφορούσαν επενδύσεις στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών σε σύγχρονες υποδομές 
μέσων σταθερής τροχιάς. Εκτιμάται ότι ως και το τέλος της προγραμματικής περιόδου 
2007-2013 (επιλεξιμότητα έως 31-12-2015) θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και 
αποπεράτωση 92 χιλιομέτρων γραμμής μαζικών μέσων σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Τραμ, 
Προαστιακός) και 42 χιλιομέτρων Μετρό (από το σύνολο των ΕΠ και περιόδων 
προγραμματισμού).

Μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-13, υλοποιήθηκαν 16 έργα αναβάθμισης περιφερειακών 
οδικών αξόνων με συνολικό π/υ 100,4 εκ. € και το αντίστοιχο μήκος του 
κατασκευασμένου ή βελτιωμένου οδικού δικτύου ανέρχεται σε 116,68 χλμ. Επιπλέον, 
έργα πολύτροπων μεταφορών είναι η κατασκευή Β΄ λειτουργικής φάσης Θριασίου 
Πεδίου (67εκ €) και η αποπεράτωση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής Τμήμα: 
ΣΚΑ-Τρεις Γέφυρες (79,8 εκ €).

Το Τραμ, ωστόσο, δεν συνδέεται αποτελεσματικά με την υπόλοιπη κυκλοφορία αν και 
διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο. Προκύπτουν, επίσης, ανάγκες βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας και μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων που παρά την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί εξακολουθούν να είναι αυξημένα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. 
Ανάγκες αναβάθμισης του οδικού δικτύου εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένες 
απομακρυσμένες γεωγραφικές ενότητες της Περιφέρειας εκτός λεκανοπεδίου. 

Σε ότι αφορά στις λιμενικές υποδομές, κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωσή τους για την 
εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων, αλλά και την αντιμετώπιση της διαχείρισης των 
αυξημένων ροών των επισκεπτών στον Πειραιά και την Αθήνα. Σε αυτό συνεισφέρει και 
η επέκταση του δικτύου του Τραμ ενώ αναγκαία είναι και η ενίσχυση του δικτύου του 
Μετρό, που θα υλοποιηθεί μέσω Τομεακών Παρεμβάσεων.

1.8. Θ.Σ. 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Η Αττική βιώνει σε αυξημένο βαθμό τις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης 
σε κοινωνικό επίπεδο. Στα τέλη του 2013 καταγράφονται 535,5 χιλ. άνεργοι, εκ των 
οποίων τα 2/3 αντιστοιχούν σε μακροχρόνια ανέργους. Σημαντικό μερίδιο στην ανεργία 
καταγράφεται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, οι οποίοι αγγίζουν τα 155,0 χιλ άτομα 
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και αποτελούν τo 37,3% της ανεργίας των νέων του συνόλου της Χώρας (66.484 νέοι 
ηλικίας 15-19 ετών και 173.207 νέοι ηλικίας 20-24 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης κατά το 2013 στο σύνολο της Χώρας-ΝΕΕΤ).

Οι αναζητούντες εργασία (μέσω του ΟΑΕΔ, Απρίλιος 2014) στην Αττική ανέρχονται σε 
299.929 άτομα (36,2% του συνόλου της Χώρας), εμφανίζοντας κάμψη (σε 12μηνη βάση) 
κατά 21.048 άτομα ή κατά 7%. Από αυτούς, το 54% αφορά μακροχρόνια ανέργους. Οι 
καταγεγραμμένοι άνεργοι μέσω του ΟΑΕΔ αποτελούν τους επίσημα «ωφελούμενους» 
από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ΟΑΕΔ την ίδια περίοδο 
ανέρχονται στο 38,6% του συνόλου της Χώρας. Σημειώνεται ότι μόνο ένα μικρό σύνολο 
αυτών αφορά σε εποχιακά επαγγέλματα (4,4%).

Η οικονομική ύφεση προκάλεσε μεγάλη πτώση της απασχόλησης. Την 4ετία 2009-2012 
η συνολική απασχόληση υποχώρησε κατά 17,5% περίπου ενώ η μισθωτή απασχόληση 
πάνω από 19%. Η οικονομική κρίση εξελίχθηκε σταδιακά σε κρίση ρευστότητας και, 
συνακόλουθα, φερεγγυότητας των ΜΜΕ και των νοικοκυριών και εντέλει σε κοινωνική 
κρίση, με έκδηλα φαινόμενα φτώχειας και οικονομικής ένδειας. Η μείωση των θέσεων 
απασχόλησης ήταν κατά 4 φορές μεγαλύτερη στο Β’γενή από ότι στον Γ’γενή τομέα της 
Περιφέρειας.

Οι ανάγκες δημιουργίας νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια είναι 
μεγάλες, επιτακτικές και πρόδηλες. Αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω τομεακών 
παρεμβάσεων του ΕΚΤ και συνδέονται με την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΘΣ 2 & 3) αλλά και με δράσεις που εντάσσονται 
στην ΠΣΕΕ (ΘΣ 1). Η προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα 
σε νέους τομείς και οικονομικούς κλάδους, όπως η Πράσινη οικονομία αλλά και τα 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, αλλά και οι αναδυόμενοι κλάδοι των ΤΠΕ αλλά και των τομέων και κλάδων που 
θα αναδειχθούν από την ΠΣΕΕ αποτελούν προτεραιότητα για το ΠΕΠ.

 

1.9. Θ.Σ. 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων

Η κοινωνική συνοχή της Αττικής διαταράσσεται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, 
η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Η ταχύτητα αύξησης της 
μακροχρόνιας ανεργίας και των επιπέδων της φτώχειας, αναδεικνύει την Περιφέρεια ως 
υποκείμενη σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης των φαινομένων κοινωνικού 
διαχωρισμού. Επιπρόσθετα, ο μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών δημιουργεί 
προβλήματα αύξησης της αδήλωτης εργασίας, κινδύνους στη δημόσια υγεία και ευνοεί 
την εμφάνιση θυλάκων αστικής υποβάθμισης.

Οι κοινωνικές ανισότητες με βάση την κατανομή των εισοδημάτων είναι σημαντικές: 
540.841 νοικοκυριά το 2010 είχαν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 € (25,6% της 
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Περιφέρειας). Το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 23,4% το 2011 και σε 25,1% το 2012, 
παραμένει δε σε επίπεδα άνω των 530.000 νοικοκυριών.

Σημαντική συνεισφορά στην προώθηση της αναζήτησης και της διατήρησης της 
απασχόλησης είχαν κατά την προηγούμενη Π.Π. οι δράσεις εναρμόνισης της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σε 610 κοινωνικές δομές φιλοξενήθηκαν 
περίπου 16.308 τέκνα σε ετήσια βάση (24% του συνόλου της Χώρας), ενώ 
εξυπηρετήθηκαν 13.923 γυναίκες (25%), μέλη οικογενειών (από αυτές 586 ήταν μέλη 
μονογονεϊκών οικογενειών, έναντι 1967 σε επίπεδο Χώρας ή 30% του συνόλου).

Από τις οικογένειες που εξυπηρετήθηκαν στην Αττική, 4.352 είχαν ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ (31% στην Αττική και 18% σε επίπεδο Χώρας), ενώ 
996 γυναίκες ήσαν μακροχρόνια άνεργες (7% στην Αττική και 28% σε επίπεδο Χώρας). 
Στην Αττική λειτούργησαν επίσης 4 κέντρα στήριξης Ρομά (14% των Δομών στη Χώρα), 
με 320 εξυπηρετούμενους (14% στη Χώρα).

Ο συνδυασμός της αύξησης του αριθμού των ανέργων και των αστέγων 
(συμπεριλαμβανομένων και των «νεοαστέγων») και η υποβάθμιση των συστημάτων 
κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης δημιουργούν αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις και 
έντονα φαινόμενα ρήξης της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την 
Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠΕΣΚΕ), έγινε αναλυτική καταγραφή/χαρτογράφηση του 
φαινομένου της «φτώχειας» στην Περιφέρεια Αττικής (ενδοπεριφερειακές ανισότητες, 
ποσοστά απασχόλησης – ανεργίας, συνθήκες διαβίωσης και στέγασης, υφιστάμενες 
δομές, κ.λπ.) καθώς και αξιολόγηση πολιτικών που ήδη εφαρμόστηκαν. Το φαινόμενο 
της “φτώχειας” επιτείνεται από τα μέτρα αναστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων ή 
τον περιορισμό των μετακινήσεων των πληθυσμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID 19 καθώς επηρεάζουν την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης των ευάλωτων 
ομάδων και των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως και 
την λειτουργία των κοινωνικών δομών οι οποίες δέχονται υψηλότερη -από την 
προγραμματισμένη- ζήτηση υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  αναδείχθηκε η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των 
φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού, όπως και χειρισμού της 
υγειονομικής κρίσης λόγω COVID 19, με πρωτοβουλίες, μηχανισμούς και ενίσχυση 
δομών κοινωνικής στήριξης και ατομικής ενδυνάμωσης, αλλά και πρόληψης του 
κινδύνου της φτώχειας, μείωσης των ανισοτήτων στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας 
(λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας, εισοδήματος ή απώλειας του δικαιώματος 
ασφάλισης), διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Στρατηγικός στόχος παραμένει η προώθηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
ωφελουμένων που εντάσσονται στις «ευπαθείς ομάδες» στην απασχόληση. Είναι λοιπόν 
αναγκαία, η προώθηση ενεργητικών πολιτικών ένταξης, η στήριξη των νοικοκυριών 
χωρίς κανέναν εργαζόμενο, η διαμόρφωση συνθηκών για την φύλαξη προστατευόμενων 
ατόμων (ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) με στόχο την ενίσχυση της 
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απασχολησιμότητας των μακροχρόνια ανέργων, αλλά και άλλων κατηγοριών ευπαθών 
ομάδων, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της 
αλληλεγγύης προκειμένου να στηριχθεί περαιτέρω η πρόσβαση στην απασχόληση.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του υπό ανάλυση ΘΣ θα συνδυασθούν με δράσεις 
στοχευμένης ανάπτυξης και συμπλήρωσης κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και της υγειονομικής κρίσης λόγω 
COVID 19, με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ. Όπου οι δράσεις του ΘΣ 9 συνδυάζονται με 
παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, μπορούν να αξιοποιηθούν τα εργαλεία της ΒΒΑ 
με έμφαση στις ΟΧΕ.

 

1.10. Θ.Σ. 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική 
Κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση

Η Αττική εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 
ποσοστό των ατόμων με γνώσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια αντιστοιχεί 
στο 33,1% της ηλικιακής ομάδας 25-64 ετών (καλύτερη επίδοση μεταξύ των 
Περιφερειών της Χώρας), με το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο να ανέρχεται σε 
26,1% και στην ΕΕ27 σε 27,7% (2012).

Το ποσοστό νέων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση παραμένει 
χαμηλό (9,2%), χαμηλότερο δηλαδή του 9,7% που αποτελεί εθνικό στόχο στο ΕΠΜ για 
το 2020, με το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Χώρας ανέρχεται σε 11,4% και σε 
επίπεδο ΕΕ27 σε 12,8%.

Στην Αττική, συγκριτικά με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, καταγράφεται 
σημαντική συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, καθώς το 4,4% των 
ενηλίκων (25-64 ετών) της Περιφέρειας συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας ανέρχεται σε 2,9%, υστερώντας σημαντικά από το 
μ.ο. της ΕΕ27 (9%). Το γεγονός αυτό συνδέεται και με τον σημαντικό αριθμό 
προγραμμάτων ΔΒΜ που λαμβάνουν Χώρα σε Περιφέρειες με υψηλή συγκέντρωση 
δομών ΔΒΜ και πληθυσμού.

Χαρακτηριστικό των επιδόσεων συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 
και το γεγονός ότι το ποσοστό των νέων ατόμων που δεν εργάζονται, ούτε συμμετέχουν 
σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης («άτομα ΝΕΕΤ») ανέρχεται σε 24,7%, 
ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με τη Χώρα (28,4%) αλλά σημαντικά υψηλότερο σε 
σχέση με την ΕΕ27 (17%).

Το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό επίπεδο έχει ως αποτέλεσμα η Αττική να αποτελεί την 
Περιφέρεια με τον υψηλότερο αριθμό ερευνητών και απασχολουμένων σε τομείς 
έρευνας και καινοτομίας, ενώ ως ποσοστό επί του συνολικού εργατικού δυναμικού και 
της συνολικής απασχόλησης ξεπερνά τον εθνικό και τον κοινοτικό μ.ο. Οι επιδόσεις 
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αυτές συνδυάζονται με ικανοποιητικές γενικά εκπαιδευτικές υποδομές. Παρατηρούνται, 
ωστόσο, ελλείψεις σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών κυρίως σε κεντρικές περιοχές 
της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική.

Η ανάγκη δημιουργίας νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης που αντανακλά  
οριζόντια το σύνολο σχεδόν των ΘΣ συνδυάζεται με τη διευκόλυνση της μετάβασης από 
την εκπαίδευση στην απασχόληση, την αύξηση της συμμετοχής του ενήλικου 
πληθυσμού σε προγράμματα ΔΒΜ και την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» εκπαίδευσης, 
κυρίως σε άτομα με χαμηλά προσόντα, μέσω αντίστοιχων δράσεων που θα 
συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ στο σύνολο της χώρας.

Οι παρεμβάσεις του ΘΣ στην Περιφέρεια αφορούν κυρίως δράσεις στοχευμένης 
ανάπτυξης και συμπλήρωσης εκπαιδευτικών υποδομών με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, 
ενώ όπου οι δράσεις του ΘΣ 10 (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) συνδέονται με 
παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, δύναται να εντάσσονται σε κάποιο από τα 
εργαλεία εφαρμογής της ΒΑΑ.

 

1.11. Θ.Σ. 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας 
διοίκησης

Για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται σε εθνικό επίπεδο δύο 
ομάδες αναγκών:

 Οριζόντιες ανάγκες», οι οποίες διατρέχουν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης & 
της Αυτοδιοίκησης και αφορούν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κέντρου 
διακυβέρνησης με αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικήσεις, βελτιωμένες δομές 
και διαδικασίες που θα εφαρμόζονται από ενδυναμωμένο και εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό και,

 Τομεακές ανάγκες, οι οποίες αφορούν στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων 
εστιασμένων σε τομείς όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις φορολογικές και 
δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, τη δικαιοσύνη, την υγεία, το περιβάλλον, τον 
τουρισμό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ.

Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν με την υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΚΤ που θα 
υλοποιηθούν σε τομεακό επίπεδο στο σύνολο της χώρας.

Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ανά ΘΣ στην Περιφέρεια Αττικής θα είναι 
ατελής εάν δεν αποτιμηθούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν 
κατά την υλοποίηση του ΠΕΠ Αττικής 2007–2013.
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Η αλλαγή του μακροικονομικού περιβαλλοντος και η οικονομική κρίση επηρέασε σε 
σημαντικό βαθμό την υλοποίηση του ΠΕΠ και απαιτήθηκαν δύο ευρείας κλίμακας 
αναθεωρήσεις για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του. Υπήρξαν όμως και 
άλλοι παραγοντες όπως το αναποτελεσματικό, γραφειοκρατικό και πολύπλοκο σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου με την πληθώρα των εκχωρήσεων που οδηγούσε σε αδυναμία 
παρακολούθησης, η απουσία ωριμότητας των έργων και η απουσία ενός συνεπούς 
σχεδιασμού για τα μεγάλα έργα μεταφορικών υποδομών, η μη-εξοικείωση του συνόλου 
σχεδόν των τελικών δικαιούχων με τα θέματα κρατικών ενισχύσεων η αδυναμία 
πληθώρας τελικών δικαιούχων να ωριμάσουν και να δημοπρατήσουν τα έργα τους, η 
έλλειψη κοινωνικής συναίνεσης για την χωροθέτηση των μεγάλων περιβαλλοντικών 
υποδομών, η πληθώρα δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων με επικαλυπτόμενα 
προϊόντα, η προκήρυξη πληθώρας δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
από διαφορετικούς ενδιάμεσους φορείς χωρίς την ύπαρξη συντονισμού, η πλημμελής 
ωρίμανση των έργων ΤΠΕ, η ένταξη πληθώρας έργων ΤΠΕ από φορείς όπως οι Δήμοι 
που δεν έχουν την γνώση και την ικανότητα να σχεδιάσουν αντίστοιχα έργα σε 
συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται κατά την διαγωνιστική 
διαδικασία λόγω των συνεχών προσφυγών και ως απόρροια του θεσμικού πλαισίου, η 
αδυναμία των Δήμων να κατανοήσουν την έννοια της Ολοκληρωμένης Αστικής 
Ανάπτυξης αλλά και η απουσία επικαιροποιημένου χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού.      

 

2. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής 

2.1. Το περιεχόμενο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής 2014-
2020

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Αττικής για την περίοδο 2014-2020 δεν περιορίζεται 
μόνον στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας 
αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού 
ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η νέα φτώχεια. Επιπλέον, λόγω της μείωσης των δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και της μείωσης των συνολικών πόρων των ΕΔΕΤ, η 
αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας εστιάζει σε πολιτικές και δράσεις με τη 
μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση για την περιφερειακή οικονομία, καθώς και με τη 
μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλους δημόσιους και 
Κοινοτικούς οργανισμούς.

Η στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
συμπυκνώνεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση και χωρική και κοινωνική συνοχή με 
ορόσημο το έτος 2020 και προέκταση ανάδειξης των αποτελεσμάτων της επιχειρούμενης 
αναπτυξιακής διαδικασίας ακόμα και μετά το 2020.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας που τίθεται με το χαρακτηρισμό «ΑΤΤΙΚΗ 
2020+», εκφράζεται σε περιφερειακό επίπεδο με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και 
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δράσεις, οι οποίες, μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα «προγραμματικά 
έγγραφα»

 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 2021, στο οποίο η Αττική αναδεικνύεται ως 
«Μεσογειακή Πρωτεύουσα», και αναδεικνύει την νέα χωρική οργάνωση της 
Περιφέρειας,

 Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το 
σύνολο των ΕΔΕΤ 2014-2020 όπως αποτυπώνονται στο Σύμφωνο Εταιρικής 
Σχέσης (ΣΕΣ),

 Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το ΣΕΣ 2014-2020 και 
συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ,

 Την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ), μέρος της 
οποίας χρηματοδοτείται επίσης από τους πόρους του ΠΕΠ Αττικής, 
συμπληρώνεται δε από τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στο 
πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

 Τον Περιφερειακό χάρτη φτώχειας

 

2.1.1. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 – 
Στόχοι του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Το ζητούμενο στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικής με χρονικό ορίζοντα το 2020 
αποτελεί η στρατηγική υιοθέτηση ενός μίγματος αναπτυξιακών μεταβλητών και 
παραμέτρων, ώστε να μπορέσει η περιφερειακή οικονομία όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά 
και να τεθεί με γρήγορους ρυθμούς σε μια δυναμική και βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά 
που είναι προαπαιτούμενο για την αποκατάσταση της τρωθείσας κοινωνικής συνοχής και 
την μείωση της ανεργίας.

Είναι δεδομένο ότι η πρώτιστη προτεραιότητα για το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 είναι η 
επανεκκίνηση της οικονομίας με την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης μετά από την 
6ετή περίοδο ύφεσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τη μείωση των ποσοστών 
ανεργίας που είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μείωση της φτώχειας και τη 
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Στη βασική αυτή επιλογή θα συνδράμουν και οι 
παρεμβάσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατοτήτων της περιφερειακής 
οικονομίας, γίνεται φανερό ότι η αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020 (ΕΣΠΑ-ΙΙ) δεν 
επαρκεί για την ικανοποίηση του συνόλου των αναπτυξιακών και διαρθρωτικών 
αναγκών της Περιφέρειας.

Ως πρωταρχική και οριζόντια ανάγκη αναδεικνύεται η άμβλυνση, αλλά και η ενεργητική 
και δημιουργική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
στην Αττική, με έμφαση στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας 
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με την ενίσχυση των εξωστρεφών οικονομικών κλάδων, την αντιμετώπιση της ανεργίας 
και την κοινωνική ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Ειδικότερα, 
προκύπτουν για την Αττική οι ακόλουθοι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι - προτεραιότητες:

 

Α. Η αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και η 
βαθμιαία αναδιάρθρωση της με τη μετατόπιση σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης με στόχο τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
τη φιλική και έξυπνη αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί από τη συνδυασμένη εφαρμογή των παρεμβάσεων των 
ΘΣ 1, 2, 3 και εν μέρει από τους ΘΣ 4, 7 & 8 με την εφαρμογή ενός μίγματος 
παρεμβάσεων που στοχεύει σε δύο διακριτές ομάδες στόχους που είναι οι υφιστάμενες 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, που αποτελούν και το βασικό παραγωγό θέσεων 
εργασίας, αλλά και το αργών ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων για τη δημιουργία 
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Η προώθηση και ενσωμάτωση καινοτομίας 
(τεχνολογικής και μη), η συνεργασία και η δικτύωση, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η 
δημιουργία δομών και μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας αποτελούν τα 
βασικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών. Η «ομάδα» των αναγκών αυτών ταυτίζεται 
με την ΧΠ 1 του ΣΕΣ 2014 -2020.

 

Β.Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν τόπου κατοικίας και 
προσέλκυσης επενδύσεων, μέσω της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

Ο στόχος αυτός θα εξυπηρετηθεί από την εφαρμογή των ΘΣ 4, 5, 6, και εν μέρει από το 
ΘΣ 7 με την εφαρμογή ενός μίγματος παρεμβάσεων που στοχεύει στην πρωταρχικά στην 
εναρμόνιση με το περιβαλλοντικό κεκτημένο, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η προστασία του περιβάλλοντος (ως αναδυόμενος τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας), στη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, 
που αποτελούν μαζί με την πολιτιστική κληρονομιά τα σημαντικότερα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της Περιφέρειας για την ενίσχυση και διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας. Λόγω γεωγραφικής θέσης η Περιφέρεια είναι ευάλωτη στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και απαιτείται η σταδιακή προσαρμογή της. Η 
«ομάδα» των αναγκών αυτών ταυτίζεται με την ΧΠ 3 του ΣΕΣ 2014 -2020.

 

Γ. Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
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Ο στόχος αυτός θα διασφαλιστεί με τη δημιουργία ενός «ολοκληρωμένου πλαισίου» 
κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωσης για τις ευπαθείς ομάδες και την άμβλυνση των 
παραγόντων που διογκώθηκαν από την κρίση και τα οποία οδηγούν σε φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό σημαντικά τμήματα του πληθυσμού της Περιφέρειας. Οι 
παρεμβάσεις αυτές θα είναι στοχευμένες στις κοινωνικές υπο-ομάδες στις οποίες 
διακρίνονται τα μειονεκτούντα άτομα (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές), ενώ διερευνάται 
ήδη η χωρική τους διάσταση, με συγκεκριμένα αποτελέσματα από την μέχρι τώρα 
αξιολόγηση των διακινούμενων ερωτηματολογίων.

Στην εξυπηρέτηση αυτού του στόχου συνδράμουν οι ΘΣ 8, 9 &10 μέσω στοχευμένων 
παρεμβάσεων για την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας των ομάδων - στόχων 
που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, τη βελτίωση της πρόσβασης σε  
προνοιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και την προώθηση ίσων ευκαιριών.

Η βελτίωση των βασικών μεταφορικών υποδομών εξυπηρετεί ισομερώς τις 
Προτεραιότητες Α και Β ενώ η αναβάθμιση των δομών Εκπαίδευσης και Δια βίου 
μάθησης εξυπηρετεί τις προτεραιότητες Α και Γ.  

Η Περιφέρεια ξεκινά τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια με μεγαλύτερο βαθμό ύφεσης από 
τον εθνικό μέσο όρο και με έντονα προβλήματα ανεργίας, διατήρησης της μακροχρόνιας 
ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, προβλημάτων κοινωνικού διαχωρισμού και έξαρσης του 
φαινομένου της φτώχειας. Κατά τη δεκαετία 2001-2011 αναδείχθηκαν σημαντικές 
πληθυσμιακές μετακινήσεις, οι οποίες έχουν μεταβάλλει σημαντικά τον χαρακτήρα των 
«υποδοχέων» αυτών των μετακινήσεων, ενώ δημιούργησαν θύλακες ανεργίας και 
φαινομένων διακρίσεων σε αρκετές υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής.

Η Αττική εκτός των πλεονεκτημάτων που αναμφίβολα έχει όπως ο μητροπολιτικός 
χαρακτήρας της, η γεωγραφική της θέση στο σύστημα των παγκόσμιων μεταφορών που 
αποδεικνύεται και από το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για την υλοποίηση 
επενδύσεων, όπως δείχνει η περίπτωση του Πειραιά, έχει και πλεονεκτήματα που μέχρι 
σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσαν, όπως η πλούσια ιστορική 
κληρονομιά, το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα κλπ, που αποτελούν εχέγγυα για την 
ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος.

 

2.1.2. Το περιεχόμενο της Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την «Έξυπνη 
Εξειδίκευση»

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης/ΠΣΕΕ (RIS3) αποτελεί προσέγγιση 
η οποία στην ουσία διαπνέει το σύνολο του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η 
Στρατηγική αυτή συμβάλει από τη μία πλευρά στη δημιουργία της αναγκαίας συνοχής 
των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρεια Αττικής και, από την άλλη, αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της περιφερειακής αγοράς εργασίας.
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Γενικές κατευθύνσεις :

 Η διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων 
και άλλων εταίρων.

 Η συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση εστιάζοντας στην αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην ωρίμανση της αγοράς.

 Η ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη καινοτομιών και 
την επιχειρηματικότητα με την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση.

 Η διαμόρφωση ενός συστήματος καινοτομίας με σαφώς καθορισμένες 
προτεραιότητες και ιεραρχήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών 
και το επίπεδο των διαθέσιμων πόρων.

Η ανάλυση της ΠΣΕΕ της Αττικής, αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης συγκεκριμένων 
«περιοχών δραστηριοτήτων», σε τρία πεδία εξειδίκευσης:

1. Δημιουργική οικονομία

2. Γαλάζια οικονομία

3. Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών

 

Στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ αναπτύσσονται και εφαρμόζονται πιλοτικές εφαρμογές 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των αστικών λειτουργιών, έξυπνα 
συστήματα μετακίνησης, διαβίωσης και τοπικής διοίκησης στην πόλη (SmartLiving, 
SmartMobileApps, SmartLocalGovernment, SmartBuilding, SmartEnergy, Smart & 
EcoMobility κ.λπ.), διαχείριση ροών επισκεπτών κ.λπ. Περιλαμβάνονται επίσης, ήπιες 
μορφές επιχειρηματικότητας με τη μορφή «smartcitylogistics», τα οποία συνδέονται με 
τη χρήση κοινών στόλων διανομής προϊόντων με τη χρήση πράσινων τεχνολογιών.

Στις εναλλακτικές και ανταγωνιστικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνονται δράσεις στο 
yachting/κρουαζιέρα, στον καταδυτικό τουρισμό, δραστηριότητες «MICE» που 
αναδεικνύουν την «μητροπολιτικότητα» της Αττικής, city-break και προϊόντα και 
υπηρεσίες διάχυσης της «βιωματικής» ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Αθήνα, με έξυπνους 
μηχανισμούς και εργαλεία τύπου eWOM.

Οι ανωτέρω ενδεικτικοί τομείς της ΠΣΕΕ συμπληρώνονται με καινοτόμες παρεμβάσεις 
στον τομέα κοινωνικής φροντίδας (e-inclusion) και κοινωνικής καινοτομίας, στην 
ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών καταπολέμησης και πρόληψης των διαταραχών εθισμού 
στο Διαδικτύου, ορθών πρακτικών και αριστείας στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής 
Δικτύωσης, κινητοποίησης μηχανισμών κοινωνικής δικτύωσης (socialengineering) κτλ.
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Σε κάθε περίπτωση, οι τομείς παρέμβασης που αναδεικνύονται από την ΠΣΕΕ θα 
αξιοποιούν το σύνολο σχεδόν των ΘΣ του ΠΕΠ και θα συνάδουν με τη φιλοσοφία της 
αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής. Σημειώνεται ότι η ΠΣΕΕ ολοκληρώνεται - 
συμπληρώνεται με την άκρως απαραίτητη περιγραφή ενός συστήματος διοίκησης της 
RIS και με ένα σύστημα παρακολούθησης, μέτρησης και στατιστικής αποτύπωσης των 
μεγεθών που ενδιαφέρουν την ΠΣΕΕ.

Οι συνέργειες-συμπληρωματικότητες δράσεων επιχειρηματικότητας και έξυπνης 
εξειδίκευσης μεταξύ ΠΕΠ & ΕΠΑΝΕΚ προσδιορίζονται σαφώς στο EΠANEK και μετά 
την ολοκλήρωση των RIS3 (εθνικής & περιφερειακών) καθορίζουν την υλοποίηση των 
δράσεων σε αμφότερα κατά την εφαρμογή.

 

3. Η «Λογική της Παρέμβασης» της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής – 
Διάρθρωση του ΠΕΠ Αττικής σε Άξονες Προτεραιότητας

Η αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 περιλαμβάνει 
στοχευμένες περιφερειακά αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες εντάσσονται στις ΧΠ-1 – 
ΧΠ-4 του ΣΕΣ 2014-2020, καλύπτουν δε το σύνολο των ΘΣ πλην εκείνων που 
καλύπτονται από αμιγώς τομεακές παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΘΣ 8, ΘΣ 10 και ΘΣ 11).

Η συγκεκριμένη θεματική στόχευση των αναπτυξιακών επιλογών της Αττικής για την 
ΠΠ 2014-2020 περιλαμβάνει «Τομεακές» παρεμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται τόσο 
από οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, όσο και από συγκεκριμένη χωρική εξειδίκευση. 
Επιπρόσθετα, αξιοποιεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις & την προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, οι οποίες συμπληρώνουν και αυξάνουν την εμβέλεια και 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Αττικής, διαμορφώνοντας ένα 
συνολικό αναπτυξιακό και διαρθρωτικό αποτέλεσμα, όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 1.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 1, επιδιώκεται η στήριξη της προετοιμασίας & ανάπτυξης δεσμών 
& συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας με στόχο την ευαισθητοποίηση & 
διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην ανάληψη επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, 
στους τομείς της ΠΣΕΕ. Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως εργαλεία δικτύωσης (networking), 
δημιουργίας συνεργατικών μηχανισμών (clustering), δημιουργίας νέων ή/και στήριξης 
υφιστάμενων θερμοκοιτίδων κ.λπ.

Καθώς η ενίσχυση των υποδομών Ε&Κ και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της δημιουργίας «κέντρων ικανότητας» (με 
έμφαση σε κέντρα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος), θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από το 
ΕΠΑνΕΚ το ΠΕΠ επικεντρώνεται πρωτίστως στην ανάγκη διασύνδεσης και ανάπτυξης 
δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας – εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων με στόχο την προώθηση και εισαγωγή της καινοτομίας, την παροχή κινήτρων 
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση δράσεων Ε&Κ, την ευαισθητοποίηση και διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων στην ανάληψη επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, στους τομείς που 
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αναδεικνύονται από την ΠΣΕΕ. Η βασική στόχευση ανεξαρτήτως μέσου είναι η σύζευξη 
Ε-Τ-Κ με την οικονομία μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 
έρευνας.

Παράλληλα, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν περιορισμένης κλίμακας δράσεις για τη 
δημιουργία & ενίσχυση υποδομών καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ. 
Οι δράσεις αυτές προβλέπεται να επικεντρωθούν στην ενίσχυση ερευνητικών υποδομών 
της Περιφέρειας που δύναται να συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμογή των δράσεων 
«επιχειρηματικής ανακάλυψης».

Στο πλαίσιο του ΘΣ 2, επιδιώκεται η στήριξη της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ΤΠΕ 
στους τομείς που αναδεικνύονται από την ΠΣΕΕ (τουρισμός, πολιτισμός, εμπόριο, 
ενέργεια, αστικές μεταφορές. έξυπνες εφαρμογές κ.λπ.), στην ποιότητα ζωής και στη 
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στις πόλεις (smart-cities, e-inclusion, 
socialnetworks).

Στο πλαίσιο του ΘΣ 3, επιδιώκεται η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, οι οποίες επιδιώκεται να προέλθουν από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού 
τομέα, ενώ θα συνδυασθούν πρωτοβουλίες του κοινωνικού τομέα (ΘΣ 9).

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 επιδιώκεται η προώθηση της εξωστρέφειας 
και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω δράσεων και εργαλείων ενίσχυσης της 
εξωστρέφειας και της συνεργασίας των επιχειρήσεων, καθώς και της διευκόλυνσης της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς εστίασης που αναδεικνύονται από 
την ΠΣΕΕ. 

Οι άμεσες ενισχύσεις των ΜΜΕ της Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής θα είναι 
στοχευμένες, συγκεκριμένες και θα ακολουθούν τον νέο χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν χρηματοδοτήσεις σε συλλογικές 
προσπάθειες (clusters) δημιουργίας και βελτίωσης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, 
εξωστρέφειας, γνώσης (Know-Why) και τεχνογνωσίας (Know-How), στο πλαίσιο της 
περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης».

Επιπλέον, λόγω των προβλημάτων που παρατηρούνται στον τραπεζικό τομέα της 
Χώρας, μέσω του ΘΣ-3 το ΠΕΠ ενισχύει κατάλληλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (π.χ. 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με στόχο την ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας.

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα προωθηθεί από παρεμβάσεις και 
πρωτοβουλίες του ΕΠΑνΕΚ και του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» 
(ΕΠΜΔΤ). Η βελτίωση των θεσμών στην αγορά εργασίας (μεταξύ των οποίων και η 
ολοκλήρωση του πλαισίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας των νέων, η διασύνδεση της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης 
μάθησης καθώς και ο σχεδιασμός πλέγματος παρεμβάσεων στη μαθητεία, προωθούνται 
μέσω του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΜ (Θ.Σ. 8). Η επιχειρηματικότητα στην ενέργεια και στο 
περιβάλλον προωθείται μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), ενώ η επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα της 
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Περιφέρειας θα προωθηθεί σε συνδυασμό με παρεμβάσεις του Ε.Π. «Αγροτική 
Ανάπτυξη».

Επιπλέον, προωθείται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ άλλων στον 
τουρισμό, μέσω αξιοποίησης σειράς παρεμβάσεων στο σύνολο σχεδόν των ΘΣ που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής.

Θα εξετασθεί σε συνέργεια και με το ΕΠΑνΕΚ η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας σε χρηματοδοτικά εργαλεία, η αξιοποίηση μηχανισμών υποστήριξης 
της εξωστρέφειας των ΜΜΕ και, η αξιοποίηση δομών και υποδομών προτυποποίησης 
και πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία networking 
και clustering, δημιουργίας δομών «εκκόλαψης» επιχειρήσεων (pre-incubators/start-ups, 
incubators), αξιοποιούνται μηχανισμοί και έξυπνα εργαλεία συμβουλευτικής και 
ευαισθητοποίησης,.

Μέσω του ΕΠΑΝΑΔ-ΔΒΜ θα αξιοποιηθούν, επίσης, παρεμβάσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης των νέων σε θέσεις απασχόλησης, η 
διασύνδεση της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και ο 
σχεδιασμός πλέγματος παρεμβάσεων στη μαθητεία.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 4, επιδιώκεται η εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 
ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα (δημόσιο & ιδιωτικό) αλλά και στις 
δημόσιες υποδομές. Οι σχετικές παρεμβάσεις δύνανται να συνδυάζονται με δράσεις 
αστικής αναζωογόνησης, αξιοποιώντας τα εργαλεία ΒΑΑ, με έμφαση στις «πράσινες 
μεταφορές» Η εξοικονόμηση της ενέργειας  στα κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, όπως και 
στις δημόσιες υποδομές θα συμβάλλει και στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου ως βασική πηγή για την θέρμανση. 

Μέσω του ΘΣ 5 επιδιώκεται η στοχευμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων 
σε περιοχές όπου έως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές υποδομές, η ενίσχυση 
των μηχανισμών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας με συστήματα και ειδικό 
εξοπλισμό, με στόχο την ανάσχεση των πλημμυρών και την συγκράτηση των υδάτων. 

Το σύνολο των παρεμβάσεων του άξονα θα βασίζεται στο περιεχόμενο των 
Διαχειριστικών Σχεδίων που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 6, επιδιώκεται η επίλυση μείζονος σημασίας προβλημάτων που 
σχετίζονται με την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών καθώς και βελτίωσης 
του αστικού περιβάλλοντος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 
και την αστική αναζωογόνηση. Στις παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση 
ποιότητας ζωής εντάσσεται η τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του 
Εθνικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού με προώθηση κατά προτεραιότητα της πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων, μείωσης όγκου, ανάκτησης - ανακύκλωσης υλικών και η 
αξιοποίηση των αποβλήτων ως παραγωγικών και οικονομικών πόρων. Συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις σε τομεακό επίπεδο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης για την Αττική, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 
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κάλυψη των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και αφορούν 
υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, με προτεραιότητα στην ολοκλήρωση 
των υποδομών ΚΕΛ για την κάλυψη των λοιπών οικισμών Α΄, Β΄ και Γ προτεραιότητας 
της Περιφέρειας.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και προβλέπεται να εκχωρηθούν στην 
αρμόδια ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής, προκειμένου να συντονισθούν εκ του σύνεγγυς και να 
διασφαλισθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Από το 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 στοχεύεται κυρίως η χρηματοδότηση της «πύκνωσης» δικτύων 
αποχέτευσης και η συνολική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης 
μικρότερων οικισμών της Περιφέρειας και των νησιών Σαρωνικού καθώς και 
παρεμβάσεις που αφορούν στην ποιότητα του αέρα, στην υλοποίηση παρεμβάσεων στις 
περιοχές Natura, καθώς και στην εφαρμογή πιλοτικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με 
την Θαλάσσια Στρατηγική.

Η αστική αναζωογόνηση αποτελεί μείζονος σημασίας στόχευση και βασίζεται σε δύο 
βασικούς πυλώνες - προτεραιότητες όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 
«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη» του Προγράμματος. Οι 
παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης που χαρακτηρίζονται μητροπολιτικής εμβέλειας, 
χρηματοδοτούνται και από πόρους λοιπών Επ.Πρ. (λ.χ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ 
κ.λπ.), και περιλαμβάνουν δυνητικά στοχευμένες οδικές αναβαθμίσεις, αναπλάσεις, 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, θεματικά clusters, αλλά και δράσεις ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής, ικανοποιώντας τις βασικές αρχές της ΒΑΑ.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 7, επιδιώκεται η ολοκλήρωση της επέκτασης του Τραμ στον 
Πειραιά, η ανάπτυξη και επέκταση των λοιπών, βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών 
επιφανειακών μέσων μεταφοράς, η αναβάθμιση/επέκταση των υποδομών για την 
κρουαζιέρα στον Πειραιά καθώς και σε επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα οδικής 
ασφάλειας  στην Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας συνεχίζεται η ανάπτυξη-βελτίωση των 
δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς (Προαστιακός, Μετρό) από το Τομεακό Πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 8, δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων 
της ανεργίας και ιδιαίτερα, της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, τα 
οποία θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους από Τομεακές Παρεμβάσεις. Στρατηγικά, η 
Περιφέρεια δίνει μεγάλη σημασία στην «εμπροσθοβαρή» δημιουργία νέων & βιώσιμων 
θέσεων εργασίας και στην αποφυγή του φαινομένου της «ανάπτυξης χωρίς θέσεις 
εργασίας» (joblessdevelopment). Τα ανωτέρω υποστηρίζονται χρηματοδοτικά μέσω του 
ΕΠΑΝΔ-ΕΔΜ.

Η προώθηση της βελτίωσης της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του 
ανθρώπινου δυναμικού τους στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρησιακό 
περιβάλλον μέσα από μία συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή νέων, αποτελεσματικότερων 
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ή/και καινοτομικών οργανωτικών, επιχειρηματικών, λειτουργικών και παραγωγικών 
μοντέλων θα συνδυασθεί με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠΑνΕΚ.

Η χρηματοδότηση του ΠΕΠ, στο πλαίσιο του ΘΣ 8, συνδέεται με την 
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, ώστε να 
καταστούν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, ιδίως στους τομείς που θα 
αναδείξει η ΠΣΕΕ. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το Περιβάλλον (πράσινη 
οικονομία) και την κλιματική αλλαγή αποτελούν προτεραιότητα για την Αττική.

Κατά την χρονική στιγμή της παρούσας έκδοσης του Ε.Π., το Εθνικό Σύστημα 
Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας  βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Επιλογή της 
Περιφέρειας Αττικής για την τροφοδότηση του εθνικού μηχανισμού με στοιχεία, είναι η 
υποβολή επικαιροποιούμενων μελετών με ελάχιστη πληροφόρηση που αφορά 
τουλάχιστον στις εξής πληροφορίες:

 Κενές θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.
 Δυναμισμός κλάδων και επαγγελμάτων στην περιφέρεια.
 Πληροφορίες για την αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην περιφέρεια.

Η πρακτική έχει υιοθετηθεί από τους αρμόδιους φορείς.  Τα αποτελέσματα της μελέτης 
θα λαμβάνονται υπόψη  για την ενεργοποίηση των κατάλληλων δράσεων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από τον Άξονα Προτεραιότητας 08 του 
Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Στο πλαίσιο του ΘΣ 9, δίδεται έμφαση στη χρηματοδότηση εμπροσθοβαρών, καταρχήν, 
παρεμβάσεων αντιμετώπισης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης, 
μέσω ενδυνάμωσης του πληττόμενου πληθυσμού και υποστήριξης της επιστροφής τους 
σε θέσεις εργασίας, ή ακόμα και διευκόλυνσης της παραμονής στην αγορά εργασίας, σε 
συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στο ΕΠΜ (βελτίωση των μηχανισμών 
κοινωνικής ασφάλειας, σύστημα ελάχιστου εισοδήματος κ.λπ. και διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας αυτών των συστημάτων με άλλες ενεργητικές και παθητικές πολιτικές 
αγοράς εργασίας και κοινωνικές μεταβιβάσεις, Έγγραφο Εργασίας SWD 358 final, 29-5-
2013).

Επιδιώκεται ειδικότερα η άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και 
κοινωνικού διαχωρισμού με πρωτοβουλίες, μηχανισμούς και δομές κοινωνικής στήριξης 
και ατομικής ενδυνάμωσης, αλλά και πρόληψης του κινδύνου της φτώχειας, 
αναγνώρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έλλειψης στέγης, μείωσης των 
ανισοτήτων στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας (λόγω γεωγραφικής ιδιαιτερότητας, 
εισοδήματος ή απώλειας του δικαιώματος ασφάλισης), διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Επιδιώκονται επίσης η προώθηση των «ευπαθών ομάδων» σε θέσεις απασχόλησης, μέσω 
αξιοποίησης ενεργητικών πολιτικών ένταξης, η στήριξη των νοικοκυριών χωρίς κανέναν 
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εργαζόμενο, η φύλαξη προστατευόμενων ατόμων (ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) 
με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, ιδίως των μακροχρόνια ανέργων, αλλά 
και άλλων κατηγοριών ευπαθών ομάδων, καθώς και η προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης, προκειμένου να στηριχθεί ενεργά η 
πρόσβαση στην απασχόληση. Για δράσεις με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό 
χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί / βρεφονηπιακοί 
κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις 
οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών), πριν την ενεργοποίησή 
τους, θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στοχεύεται, επίσης, η λειτουργική ετοιμότητα και οχύρωση του συστήματος Υγείας στο 
πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 για την έγκαιρη ανίχνευση και τη 
διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορονοϊού αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ασθενών με χρόνια νοσήματα, η ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας 
σε περιοχές της Περιφέρειας που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και 
προσφύγων για την προστασία από τον COVID-19 και την παροχή των πρώτων 
υγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων εντός των καταυλισμών 
καθώς και η επιδημιολογική επιτήρηση και η παρακολούθησης της περιβαλλοντικής 
υγείας στην Αττική.

 Η Περιφερειακή Στρατηγική ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια Όργανα.

Η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη & την Καταπολέμηση της 
Φτώχειας, ενσωματώνει και την αντίστοιχη Στρατηγική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των 
Ρομά.

Οι παρεμβάσεις της περιφερειακής στρατηγικής συνδέονται με την ενδυνάμωση & 
αξιοποίηση των «εταιρικών σχέσεων» για την προώθηση παρεμβάσεων ενεργητικής 
ένταξης «συλλογικού χαρακτήρα» και εν γένει υποστήριξης των παραπάνω Ομάδων-
Στόχου.

Από την καταγραφή των «χαρτών φτώχειας» στην Αττική, επιδιώκεται  η δημιουργία 
ικανοτήτων στους φορείς, στα στελέχη και τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης της 
Περιφέρειας. Επίσης, διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός ικανού αριθμού στελεχών της ΔΑ με 
κύρια απασχόληση σε  δράσεις του ΕΚΤ, αλλά και η δημιουργία Δομής Υποστήριξης 
Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής και Αναπτυξιακής Παρέμβασης. Παράλληλα, 
δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση τόσο των Δυνητικών 
Δικαιούχων όσο και των Ομάδων Στόχου των Δομών Κοινωνικής Ένταξης (Social 
Attica)

Τέλος, η εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης αποτελεί 
οριζόντια πολιτική της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Στο πλαίσιο του ΘΣ 9 με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, επιδιώκεται η κάλυψη των 
αναγκών σε προνοιακές υποδομές και υποδομές υγείας, κατά προτεραιότητα, σε 
ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που  έχουν προσδιοριστεί από την κατάρτιση 
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του περιφερειακού χάρτη φτώχειας ή κινδυνεύουν από την υγειονομική κρίση λόγω 
COVID-19, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 10 επιδιώκεται η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών εκπαιδευτικών 
υποδομών κυρίως στην υποχρεωτική εκπαίδευση & την Δια Βίου μάθηση- κατάρτιση.

Στο πλαίσιο του Θ.Σ. 11, αξιοποιούνται οι παρεμβάσεις μεταρρύθμισης της Δημόσιας 
Διοίκησης (κεντρική, αποκεντρωμένη, τοπική), με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Αττική με τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων 
Τομεακών Προγραμμάτων.

 

4. Διάρθρωση του ΠΕΠ Αττικής σε Άξονες Προτεραιότητας

Με βάση την ανωτέρω αναπτυξιακή στρατηγική, η διάρθρωση του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020 σε Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) ακολουθεί την «μονοταμειακή» λογική και την 
ευθεία συσχέτιση κάθε Α.Π. με ένα Θ.Σ. Συνακόλουθα, η «αρχιτεκτονική» του νέου 
ΠΕΠ Αττικής είναι η ακόλουθη:

 ΑΠ1:   Ενίσχυση των Μηχανισμών & των Επενδύσεων των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα & την Καινοτομία (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ2:   Διάδοση & Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων & Υπηρεσιών των ΜΜΕ 
με τη χρήση ΤΠΕ (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ3:   Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 
Επενδύσεων & προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ4:   Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής & Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ5:   Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της 
Πρόληψης & Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ6:   Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΕΤΠΑ).
 ΑΠ7:   Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας & των Πολυτροπικών 

Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής (ΕΤΠΑ).
 ΑΠ8:   Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων & της Προσαρμοστικότητας 

του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΚΤ).

 ΑΠ9:   Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της Φτώχειας & 
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής (ΕΚΤ).

 ΑΠ10: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών & 
Υποδομών Υγείας (ΕΤΠΑ).

 ΑΠ11: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)
 ΑΠ12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ)
 ΑΠ13: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (με χρηματοδότηση του ΕΚΤ)
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[1] Eurostat, Περιφερειακοί Οικονομικοί Λογαριασμοί

[2] Εξωγενών ως προς το πεδίο παρεμβάσεων του ΠΕΠ

 

1.1.1α Περιγραφή του αναμενόμενου αντικτύπου του επιχειρησιακού προγράμματος στη 
στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και στην προετοιμασία μιας πράσινης, 
ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας.

Οι αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της 5ης αναθεώρησης ενισχύουν τη λογική 
παρέμβασης του Προγράμματος, καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο 
Ειδικών Στόχων, δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτερες αλλαγές που έγιναν 
στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
των πρώτων ετών της υλοποίησης του Προγράμματος σε συνδιασμό με τις συνέπειες της 
πανδημίας covid-19 τα τελευταία δύο χρόνια.

Μέσω των αλλαγών που έγιναν ενισχύθηκε η σύνδεση του Προγράμματος  με την τοπική 
οικονομία και κοινωνία,  με τη επιπλέον διάθεση πόρων στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας για την αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης  στην 
Περιφέρεια αλλά και την ενίσχυση της στήριξης του τομέα της υγείας πάντα σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη στρατηγική του Προγράμματος.

Τέλος, αναφέρεται ότι οι αλλαγές που γίνονται στο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της 5ης 
αναθεώρησης δεν επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

1.1.2 Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, με 
βάση τον εντοπισμό των περιφερειακών και, όπου ενδείκνυται, εθνικών αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στις σχετικές, ειδικές ανά χώρα, συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με 
το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την 
εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Αιτιολόγηση που καθορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο του επιχειρησιακού 
προγράμματος στη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και στην 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας.
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Πίνακας 1: Αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων
Επιλεγμένος θεματικός 

στόχος
Επιλεγμένη επενδυτική 

προτεραιότητα
Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 

της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης
01 - Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

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

Η επενδυτική προτεραιότητα στοχεύει 
στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης της περιφερειακής υποδομής 
υλοποίησης της Περιφερειακής RIS3 
καθώς και η ενίσχυση υφιστάμενων 
ερευνητικών υποδομών. Σε αυτό το 
πλάίσιο, θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες 
για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ 
των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και 
καινοτομίας  (Ε&Κ) των επιχειρήσεων 
και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
κέντρων της περιφέρειας καθώς και των 
υφιστάμενων clusters.

Στόχος είναι η δυνατότητα ενίσχυσης του 
συντονισμού των λειτουργιών των 
επιμέρους δικτύων, η  ενίσχυση της 
διασύνδεσης μεταξύ τους και η 
επικέντρωση και η διασύνδεση της 
έρευνας & των καινοτομιών στις ανάγκες 
που ανακύπτουν από την παραγωγική 
λειτουργία της περιοχής της Αττικής. Η 
διασύνδεση αυτή πρέπει να κατατείνει 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
επιχειρήσεων με την διερεύνηση και 
εφαρμογή καινοτομικών λύσεων που 
πιθανό να προκύψουν από την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας & 
καινοτομίας που παράγεται.

01 - Ενίσχυση της 
έρευνας, της 
τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

1b - Προαγωγή 
επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην Ε& K, 
ανάπτυξη δεσμών και 
συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης και 
του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω 
της προαγωγής επενδύσεων 
για την ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών, τη 
μεταφορά τεχνολογίας, την 
κοινωνική καινοτομία, την 
οικολογική καινοτομία, τις 
εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, την 
τόνωση της ζήτησης, τη 
δικτύωση, τα συμπλέγματα 
φορέων και την ανοικτή 

Αξιοποίηση της συγκέντρωσης του 
ερευνητικού δυναμικού στην Περιφέρεια 
Αττικής και σύνδεσης του με την 
παραγωγική βάση της Περιφέρειας.

Αναγκαιότητα αύξησης των ιδιωτικών 
επενδύσεων στην Ε&Κ με στόχο την 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων / 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε 
κλάδους που ενσωματώνουν υψηλή 
τεχνολογία.

Αξιοποίηση συμπερασμάτων της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης

καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας, 
πιλοτικών γραμμών, 
ενεργειών έγκαιρης 
επικύρωσης προϊόντων, 
προηγμένων ικανοτήτων 
μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε 
βασικές τεχνολογίες γενικής 
εφαρμογής και διάδοση των 
τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής, καθώς και 
προώθηση των επενδύσεων 
που είναι απαραίτητες για 
την ενίσχυση των 
ικανοτήτων αντιμετώπισης 
κρίσεων στις υπηρεσίες 
υγείας

Εξειδίκευσης για:

 Δικτύωση δημόσιων ερευνητικών 
υποδομών με ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες στο χώρο της Ε&Κ

 Ενίσχυση επενδύσεων για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών

 Υποστήριξη έρευνας και 
πειραματικής ανάπτυξης σε 
επιχειρήσεις

Συμβολή στην επίτευξη του εθνικού 
στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 
(αύξηση των δαπανών σε ΕΤΑ στο 1,2% 
του ΑΕΠ).

02 - Βελτίωση της 
πρόσβασης, της 
χρήσης και της 
ποιότητας των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών

2b - Ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών ΤΠΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και 
αύξηση της ζήτησης για 
ΤΠΕ

Απαλήφθηκε η εν λόγω Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

02 - Βελτίωση της 
πρόσβασης, της 
χρήσης και της 
ποιότητας των 
τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των 
επικοινωνιών

2c - Ενίσχυση των 
εφαρμογών ΤΠΕ στον 
τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής μάθησης, της 
ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού 
και της ηλεκτρονικής υγείας

Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης για:

 Εστίαση της ανάπτυξης ΤΠΕ σε 
έξυπνες μεταφορές, έξυπνες 
εφαρμογές και τεχνολογίες της 
πόλης (smart-cities), ενσωμάτωση 
υπηρεσιών του ψηφιακού 
θεματολογίου στην 
καθημερινότητα του πολίτη, στην 
τουριστική προβολή και στη 
διαχείριση ροών επισκεπτών, 
μεταξύ των οποίων και των 
ειδικών ομάδων του πληθυσμού

 Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Συστημάτων υποστήριξης της 
κοινωνικής ένταξης (e-inclusion) 
των ευπαθών ομάδων και 
βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στους εν δυνάμει 
ωφελουμένους και στις 
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οικογένειές τους

03 - Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για 
το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και 
της 
υδατοκαλλιέργειας 
(για το ΕΤΘΑ)

3a - Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, ιδίως 
με τη διευκόλυνση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης 
νέων ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων 
επιχειρήσεων

 Ενθάρρυνση της καινοτόμου 
νεανικής επιχειρηματικότητας 
μέσω  δημιουργίας θερμοκοιτίδων 
επιχειρήσεων

 Δημιουργία cluster επιχειρήσεων 
σε αναδυόμενους τομείς και 
κλάδους

 Δημιουργία νέων και βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης και μείωση 
της υψηλής ανεργίας των νέων

 Αύξηση των συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων  σε κλάδους

 Αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου

 Αξιοποίηση της επιχειρηματικής 
και επενδυτικής δυναμικής στην 
Περιφέρεια, σε συνδυασμό με 
στοχευμένες δράσεις της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

 Στήριξη της Επιχειρηματικότητας 
(Smart Business Center) σε 
συνδυασμό με την αστική 
αναζωογόνηση

 Υποστήριξη της αριστείας και της 
διάδοσης νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, με έμφαση σε εταιρικά 
start-ups 

03 - Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για 
το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και 
της 
υδατοκαλλιέργειας 
(για το ΕΤΘΑ)

3c - Στήριξη της 
δημιουργίας και της 
επέκτασης προηγμένων 
ικανοτήτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών

 Δημιουργία νέων και βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης και μείωση 
της υψηλής ανεργίας των νέων

 Βελτίωση της παραγωγικότητας 
της εργασίας μέσω τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού

 Επίλυση του προβλήματος 
ρευστότητας των επιχειρήσεων με 
την αξιοποίηση της χρήσης 
εναλλακτικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων από τις ΜΜΕ της 
Περιφέρειας

 Δημιουργία νέων  και  διασφάλιση 
της συνέχισης λειτουργίας 
υφιστάμενων ΜΜΕ
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Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
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 Αναδιάρθρωση της περιφερειακής 
οικονομίας με έμφαση στην 
ενίσχυση της μεταποίησης και την 
στροφή σε κλάδους υψηλής 
προστιθέμενης  αξίας

 Αναβάθμιση των παρεχόμενων 
τουριστικών υπηρεσιών

 Εμπλουτισμός του τουριστικού 
προϊόντος της Περιφέρειας

03 - Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του 
γεωργικού τομέα (για 
το ΕΓΤΑΑ) και του 
τομέα της αλιείας και 
της 
υδατοκαλλιέργειας 
(για το ΕΤΘΑ)

3d - Στήριξη της ικανότητας 
των ΜΜΕ να 
αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και 
διεθνείς αγορές, και να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για 
την είσοδο τους σε νέες αγορές

 Διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης 
της περιφερειακής οικονομίας

 Δυνατότητες ενσωμάτωσης 
καινοτομίας, τεχνογνωσίας και 
συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνή 
δίκτυα, με βάση την Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

 Ωρίμανση και στήριξη βιώσιμων 
συνεργατικών σχηματισμών σε 
ζητήματα εξωστρέφειας, 
καινοτομίας και τοποθέτησης σε 
διεθνείς αγορές

 

04 - Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς

4b - Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και 
της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις 
επιχειρήσεις

Απαλήφθηκε η εν λόγω Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

04 - Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς

4c - Στήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης, της 
έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης

Συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 
για zero energy δημόσια κτίρια:

γ.1. Γερασμένες και χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης κτιριακές υποδομές εργατικών 
κατοικιών σε υποβαθμισμένες περιοχές 
της Αττικής.

γ.2. Γερασμένες και χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης δημόσιες-δημοτικές  κτιριακές  
υποδομές στην  Αττική (Σχολικά 
Συγκροτήματα, Δημοτικά κτίρια, 
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Νοσοκομεία, Κολυμβητήρια κ.λπ.).

γ.3. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στον φωτισμό σε συνεργασία 
με την τοπική αυτοδιοίκηση.

- Πρόγραμμα 'επάρκεια' για την 
εφαρμογή βέλτιστης χρήσης εξοπλισμού 
φωτισμού.

- Προγράμματα collective lighting και 
πιλοτικής ένταξης ΑΠΕ σε συστήματα 
δημόσιου φωτισμού.

γ.4. Πιλοτική σύσταση και λειτουργία 
νέων θεσμών για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και την διείσδυση 
των ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα (Εταιρία 
Ενεργειακών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας, πρότυποι ενεργειακοί 
συνεταιρισμοί).

04 - Υποστήριξη της 
μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς

4g - Προώθηση της χρήσης 
της συμπαραγωγής 
θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με υψηλή 
απόδοση βάσει της ζήτησης 
για χρήσιμη θερμότητα

Απαλήφθηκε η εν λόγω Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

05 - Προώθηση της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

5a - Στήριξη των 
επενδύσεων για 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή καθώς 
και των τεχνικών που 
βασίζονται στο 
οικοσύστημα

 Μείωση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων των  δασικών 
πυρκαγιών  και των επιπτώσεων 
τους στο περιβάλλον

 Άρση των αυξημένων κινδύνων 
από πλημμύρες στην Περιφέρεια

 Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης 
φυσικών καταστροφών και 
πλημμυρών και ενίσχυσης των 
μηχανισμών πολιτικής προστασίας

 Διαμόρφωση τεχνικού πλαισίου 
προστασίας και προβολής της 
βιοποικιλότητας στην Αττική, με 
έμφαση στις περιοχές Natura

06 - Διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 

6a - Επενδύσεις στον τομέα 
των αποβλήτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι 

 Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και 



EL 47 EL

Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης

προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων

απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και 
να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις

των Εθνικών Στρατηγικών στον 
Τομέα των Αποβλήτων σε 
Περιφερειακό Επίπεδο (Εφαρμογή 
Οδηγιών 2008/98/ΕΚ, 94/62/ΕΚ, 
1999/31/ΕΚ, 91/271/ΕΚ, λοιπές 
Οδηγίες που σχετίζονται με την 
αποδοτική χρήση των Πόρων, 
ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Αττικής και της 
αιρεσιμότητας που σχετίζεται με 
τα απορρίμματα).

06 - Διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων

6b - Επενδύσεις στον τομέα 
των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του 
περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και 
να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που 
υπερβαίνουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις

 Εφαρμογή Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και 
Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα 
των Υδάτων (Οδηγίες 2000/60 και 
91/271/ΕΚ, λοιπές Οδηγίες για 
ειδικά θέματα, Σχέδιο διαχείρισης 
λεκανών απορροής καθώς και της 
Αιρεσιμότητας που σχετίζεται με 
τα ύδατα)

 Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων 
ΕΕΛ κατ' εφαρμογή των 
προαναφερθέντων κοινοτικών 
οδηγιών

 

06 - Διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 
πόρων

6c - Διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς

 Ανάγκη ανάδειξης πολιτιστικών 
πόλων και αναβάθμισης 
τουριστικών υποδομών για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Αττικής ως τόπου διαβίωσης, 
αναψυχής και άσκησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 Ολοκλήρωση βασικών 
πολιτιστικών υποδομών που 
εξυπηρετούν την ανάγκη 
αναβάθμισης της Αθήνας ως 
αναγνωρισμένου διεθνώς 
τουριστικού προορισμού 
πολλαπλών ενδιαφερόντων

06 - Διαφύλαξη και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
προώθηση της 
αποδοτικότητας των 

6e - Ανάληψη δράσης για 
τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την 
ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την 

 Ανάγκη βελτίωσης και 
αναζωογόνησης του αστικού 
περιβάλλοντος σε περιοχές που 
παρατηρούνται μείζονες 
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πόρων απολύμανση των 
υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση 
περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του 
θορύβου

δημογραφικές, περιβαλλοντικές, 
κλιματικές, κοινωνικές, 
οικονομικές προκλήσεις με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
την άρση του φαινομένου αστικής 
εγκατάλειψης, την προσέλκυση 
τουριστικών ροών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 Εφαρμογή Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και 
Εθνικών Στρατηγικών στο αστικό 
και περιαστικό περιβάλλον, τη 
χωροταξία και το τοπίο (Οδηγίες 
2008/50/ΕΚ, 2004/107/ΕΚ, IED 
2010/75, 2002/49/ΕΚ, Ν. 
3827/2010, Ν.2742/99, σχετικές 
Αιρεσιμότητες, νέες ευρωπαϊκές 
πολιτικές κ.λπ.)

07 - Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων

7a - Στήριξη ενός 
πολυτροπικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού χώρου 
μεταφορών μέσω 
επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ

 Αναβάθμιση του ρόλου του 
Πειραιά στο Ευρωπαϊκό λιμενικό 
σύστημα. Βελτίωση υποδομών 
κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του 
home-porting και της καλύτερης 
εξυπηρέτησης των 
κρουαζιεροπλοίων στην Αττική

 Ολοκλήρωση του συστήματος 
συνδυασμένων μεταφορών με 
στόχο τη διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων μεταφορών στην 
Αττική.

07 - Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων

7b - Ενίσχυση της 
περιφερειακής 
κινητικότητας μέσω της 
σύνδεσης δευτερευόντων 
και τριτευόντων κόμβων με 
τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

 Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
 Ανάγκη στοχευμένης 

αναβάθμισης επιλεγμένων 
περιφερειακών οδικών αξόνων, 
όπως είναι οι συνδεόμενοι με τα 
ΔΕΔ-Μ

 

07 - Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση 
φιλικών προς το περιβάλλον 
και με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 

 Ανάγκη αύξησης του μεριδίου των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στις 
μετακινήσεις του πληθυσμού

 Βελτίωση – διεύρυνση της 
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συστήματα χαμηλού 
θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών 
και των θαλάσσιων 
μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών 
συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, 
με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας

διαλειτουργικότητας των ΜΜΕ

07 - Προώθηση των 
βιώσιμων μεταφορών 
και της άρσης των 
προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές 
δικτύων

7e - Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και 
της ασφάλειας του 
εφοδιασμού μέσω της 
ανάπτυξης έξυπνων 
συστημάτων διανομής, 
αποθήκευσης και 
μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε 
αυτά της διανεμόμενης 
ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές

Απαλήφθηκε η εν λόγω Επενδυτική 
Προτεραιότητα.

08 - Προώθηση της 
διατηρήσιμης και 
ποιοτικής 
απασχόλησης και 
στήριξη της 
κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού

8iii - Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, και ειδικά 
καινοτόμων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων

Απαλήφθηκε η εν λόγω Επενδυτική 
Προτεραιότητα. 

08 - Προώθηση της 
διατηρήσιμης και 
ποιοτικής 
απασχόλησης και 
στήριξη της 
κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού

8v - Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών στις 
αλλαγές

 Ανάγκη προσαρμογής των 
εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων στην μεταστροφή 
του αναπτυξιακού προτύπου της 
Περιφέρειας  προς διεθνώς 
ανταγωνιστικούς κλάδους

 Προσαρμογή των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων  για την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ

 Εξυπηρέτηση της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9a - Επενδύσεις στις 
υποδομές υγείας και τις 
κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη, μειώνοντας τις 
ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της 
υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω 
βελτίωσης της πρόσβασης 

 Μείωση ανισοτήτων στην παροχή 
υπηρεσιών υγείας σε τοπική 
κλίμακα, συμπλήρωση/βελτίωση 
και λειτουργική διασύνδεση 
υποδομών σε όλους τις βαθμίδες 
φροντίδας υγείας (αναβάθμιση 
Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Ιατρείων, ειδικός 
εξοπλισμός, δικτύωση με 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης

σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη 
μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα της κοινότητας

Νοσοκομεία κ.λπ.)
 Ανάγκη παροχής προηγμένων 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
(όπως υπηρεσίες τηλειατρικής, 
τηλεδιάγνωσης)

 Συμπλήρωση/αναβάθμιση 
υποδομών κοινωνικής φροντίδας 
σε υποβαθμισμένες περιοχές με 
αυξημένη συγκέντρωση ευπαθών 
ομάδων

 Χειρισμός  της υγειονομικής 
κρίσης λόγω COVID 19, με 
πρωτοβουλίες μείωσης των 
ανισοτήτων  στην πρόσβαση 
υπηρεσιών υγείας (λόγω 
γεωγραφικής ιδιαιτερότητας, 
εισοδήματος ή απώλειας του 
δικαιώματος ασφάλισης), 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9i - Ενεργητική ένταξη, 
μεταξύ άλλων και με σκοπό 
την προώθηση των ίσων 
ευκαιριών και της 
δραστήριας συμμετοχής και 
τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

 Ανάγκη μείωσης των επιπτώσεων 
της αύξησης του ποσοστού του 
πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο της φτώχειας 
(μακροχρόνια άνεργοι, νοικοκυριά 
χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μέλη 
πολύτεκνων οικογενειών με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, 
γυναίκες/μητέρες θύματα 
κακοποίησης και μονογονεϊκές 
οικογένειες), με στόχο την 
κοινωνική ενσωμάτωση και την 
προώθηση στην απασχόληση

 Ενδυνάμωση και αξιοποίηση των 
εταιρικών σχέσεων για την 
προώθηση παρεμβάσεων 
ενεργητικής ένταξης των ευπαθών 
ομάδων

 Ανάγκη βελτίωσης της 
επιχειρησιακής, λειτουργικής και 
οργανωτικής διάρθρωσης των 
Δομών και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών παροχής κοινωνικής 
φροντίδας, και αντιμετώπισης 
φαινομένων φτώχειας και 
κοινωνικού διαχωρισμού

 Συμβολή στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου της Στρατηγικής 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης

Ευρώπη 2020 (μείωση αριθμού 
ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού)

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9ii - Κοινωνικοοικονομική 
ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

 Στοχευμένες παρεμβάσεις για την 
κοινωνικοοικονομική 
ενσωμάτωση των Ρομά

 Ομαλή ενσωμάτωση των υπηκόων 
τρίτων χωρών που αιτούνται 
άσυλο στην Χώρα

 Συμβολή στην επίτευξη του 
εθνικού στόχου της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 (μείωση του 
αριθμού ατόμων σε κατάσταση 
φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού)

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9iii - Καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων 
ευκαιριών

 Ενσωμάτωση της Εθνικής 
Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 
και εξειδίκευσή της σε 
περιφερειακό επίπεδο

 Ανάγκη καταπολέμησης 
διακρίσεων και προώθησης της 
ισότητας των ευκαιριών των 
Ευάλωτων και Λοιπών Ομάδων 
του Πληθυσμού της Περιφέρειας 
(με έμφαση στους ΑΜΕΑ, 
εξαρτημένους, σε νοικοκυριά 
χωρίς κανέναν εργαζόμενο, 
εργαζόμενους με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα, 
ανασφάλιστους κ.λπ.), με στόχο 
την κοινωνική ενσωμάτωση και 
την προώθηση στην απασχόληση

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9iv - Βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά 
προσιτές, βιώσιμες και 
υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας

 Αυξημένα ποσοστά 
ανασφάλιστων πολιτών και 
πολιτών που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας με επακόλουθο 
την περιορισμένη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας

 Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
πληθυσμού που ανήκει σε 
ευάλωτες, ειδικές και λοιπές 
ομάδες στόχου στην Περιφέρεια 
χωρίς πρόσβαση σε   κοινωνικές 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής / Αντίκτυπος στη στήριξη 
της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης

υπηρεσίες
 Ανάγκη δημιουργίας δικτύου 

ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο για 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και 
λοιπών κοινωνικών υπηρεσιών σε 
πολίτες που μένουν εκτός, τόσο 
του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης όσο και της 
προνοιακής κάλυψης ασθένειας 
(βιβλιάριο απορίας)

 Ενίσχυση του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας σε 
περιφερειακό επίπεδο

 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 
πρόληψης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης - αντιμετώπισης των 
συνθηκών που σχετίζονται με την 
πανδημία COVID 19

09 - Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης 
και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

9v - Προώθηση της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής 
ενσωμάτωσης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και 
αλληλέγγυο οικονομία ώστε 
να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην 
απασχόληση

 Ανάγκη αύξησης της 
απασχόλησης στο πεδίο της 
κοινωνικής οικονομίας με την 
αξιοποίηση χρηματοδοτικών και 
άλλων εργαλείων και μηχανισμών 
στήριξης σε τοπικό επίπεδο

 Δυνατότητες προώθησης 
απασχόλησης των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
(επέκταση του θεσμού των 
Κοι.Σ.Π.Ε., μέσω της 
χρηματοδοτικής στήριξης νέων 
και επέκτασης των υπαρχόντων 
Κοι.Σ.Π.Ε. με νέες 
δραστηριότητες)

10 - Επένδυση στην 
εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την 
επαγγελματική 
κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου 
μάθηση

10a - Επενδύσεις στην 
εκπαίδευση την κατάρτιση, 
και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση με την 
ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

 Ανάγκες βελτίωσης των δομών 
και των συνθηκών της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης  στην Αττική

 Διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης των μαθητών σε 
ποιοτικές υποδομές εκπαίδευσης 
και κατάρτισης
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1.2 Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης

Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης (στήριξη 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.
Αιτιολόγηση για τη χρηματοδοτική κατανομή των πρόσθετων πόρων στον θεματικό 
στόχο 

1.2 Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης

Η  χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων ανά ΘΣ από τα ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ 
&ΕΚΤ) στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 γίνεται υπό το πρίσμα των ακόλουθων δεδομένων:

1. Της αναγκαιότητας τήρησης των δεσμεύσεων για την συγκέντρωση των πόρων 
σε συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους με βάση τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το κανονιστικό πλαίσιο (συγκέντρωση των πόρων στους ΘΣ 1 έως και ΘΣ 4 
για το ΕΤΠΑ και στις κατανομές ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ) του ΕΚΤ 
(80% των πόρων του ΕΚΤ σε πέντε ΕΠ).

2. Σημαντικό τμήμα των πόρων των ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ – ΕΚΤ) για τις ανεπτυγμένες 
περιφέρειες (Αττική, Ν. Αιγαίο), που ανέρχονται συνολικά σε 2,4 b€ με βάση την 
αρχιτεκτονική του ΣΕΣ 2014-2020, κατανέμεται προς υλοποίηση στο τομεακό 
σκέλος (59%). Συνολικά, οι πόροι του ΠΕΠ αντιπροσωπεύουν το 40% των 
πόρων του ΕΤΠΑ και το 31% των πόρων του ΕΚΤ που διατίθενται για τις 
ανεπτυγμένες Περιφέρειες την περίοδο 2014-2020.

3. Την εκχώρηση πόρων του Ταμείου Συνοχής  συνολικού ύψους ~ 211,4 εκ € για 
την κάλυψη των πιεστικών υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
κεκτημένου στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, αφού στην Αττική δεν έχουν 
καλυφθεί οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε οικισμούς Β’ κατ. καθώς και 63,5 εκ για 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων / απορριμμάτων

4. Τις δυνατότητες που διαθέτουν οι φορείς της Περιφέρειας για τον προγρ/σμό 
δράσεων για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, τις ΤΠΕ και την προώθηση 
της  Έρευνας-Τεχνολογίας-Καινοτομίας (ΕΤΚ),

5. Την οξύτητα των επιπτώσεων της κρίσης με την εκτίναξη της ανεργίας και την 
αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας και του κοιν. αποκλεισμού,

6. Την τρωτότητα της Αττικής στις επιπτώσεις της κλιμ. αλλαγής (συχνότητα  και 
ένταση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών),

7. Την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τη συγκέντρωση πληθυσμού 
και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Κατανομή πόρων ανά ΘΣ.

Στο ΘΣ-1 κατανέμεται το 1,37% των πόρων του ΕΠ. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των 
πόρων θα διατεθούν (μέσω της ΕΠ 1b για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ επιχ. με 
ερευνητικά ιδρύματα και την προώθηση επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών μέσω της ΕΤΚ. Βασικός αποδέκτης των ενισχύσεων θα είναι οι επιχ. που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς που προκύπτουν από την ΠΣΕΕ. Μικρότερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα καταλαμβάνει η ΕΠ 1.a, με στόχο να χρηματοδοτηθούν κυρίως 
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δράσεις για τη δημιουργία και ενίσχυση υποδομών καινοτομίας στους τομείς 
προτεραιότητας της ΠΣΕΕ καθώς και ερευνητικές υποδομές της Περιφέρειας που 
δύναται να συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμογή των δράσεων της «επιχειρηματικής 
ανακάλυψης».

Στο ΘΣ-2 κατανέμεται το 3,30%των πόρων του ΕΠ, με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
διατίθεται σε δράσεις που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές, τον πολιτισμό και την 
κοινωνική ενσωμάτωση (ΕΠ 2c). 

Στο ΘΣ-3 κατανέμεται το 26,47%των πόρων του ΕΠ με την έμφαση να δίδεται στις ΕΠ 
3c και 3d. Υψηλή κατανομή των πόρων του άξονα κατευθύνται στην  ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας κυρίως μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την 
αναστροφή των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στις επιχειρήσεις. Βασικοί αποδέκτες 
των πόρων του άξονα είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο ΤΕΠΙΧ ΙΙ που στοχεύει στην 
ενίσχυση των ΜΜΕ της Περιφέρειας, ΜΜΕ με έμφαση στον τουρισμό, αλλά και clusters 
επιχειρήσεων.

Στο ΘΣ-4 κατανέμεται το 2,09%των πόρων του ΕΠ με την έμφαση να δίδεται στην ΕΠ 
4c, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης δημοσίων κτιρίων στην Αττική. 

Στο ΘΣ-5 κατανέμεται το 8,07%των πόρων του ΕΠ με την έμφαση να δίδεται στη 
δημιουργία ενός επαρκούς πλέγματος αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης 
των οξυμένων κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ΕΠ 5.a).

Στο ΘΣ-6 κατανέμεται το 9,74%των πόρων του ΕΠ  που, σε συνδυασμό με τους πόρους 
του Ταμείου Συνοχής, στοχεύουν στην εναρμόνιση της διαχείρισης των αποβλήτων 
(υγρών και στερεών) με το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο (ΕΠ 6a & 6b). Με την 
αξιοποίηση της ΕΠ 6ε στοχεύεται η αναζωογόνηση  των υποβαθμισμένων αστικών 
περιοχών, μέσω της εφαρμογής θεματικών ΟΧΕ, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης.Τέλος, με την υλοποίηση της ΕΠ 6.γ προωθείται η ανάδειξη υποδομών 
πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας.

Στο ΘΣ-7 κατανέμεται το 9,93%των πόρων του ΕΠ με στόχο την προώθηση των 
καθαρών αστικών μεταφορών (η ολοκλήρωση του δικτύου των καθαρών αστικών 
μεταφορών θα γίνει συνδυαστικά με το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) αλλά και την αναβάθμιση του 
ρόλου του Πειραιά στο σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου. 
Προτεραιότητα δίνεται στις ΕΠ 7α και 7γ, ενώ οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν στο 
πλαίσιο  της  ΕΠ 7b σχετίζονται κυρίως με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

Στο ΘΣ-8 κατανέμεται το 0,29%των πόρων του ΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, ώστε να 
καταστούν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ. 

Στο ΘΣ-9 κατανέμεται το 34,26%των πόρων του ΕΠ, όντας ο σημαντικότερος από 
πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας ΘΣ του ΕΠ. Η ένταση των προβλημάτων που έχει 
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δημιουργήσει η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, η συγκέντρωση μεταναστών και η 
υπερβολική επιβάρυνση των κοινωνικών υποδομών σε σημαντικό αριθμό πολεοδομικών 
ενοτήτων, οι επιπτώσεις από την έξαρση της πανδημίας του COVID 19, η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνική οικονομία,η ενεργοποίηση της 
Αυτοδιοίκησης και του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κρίσης και η αναγκαιότητα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, 
συνηγορούν στην επιλογή της αυξημένης χρηματοδότησης του ΘΣ Στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ, υποστηρίζονται στοχευμένες υποδομές υγείας, κοινωνικές 
υποδομές.

Στο ΘΣ-10 κατανέμεται το 3,52%του ΕΠ με την προτεραιότητα να δίνεται στην κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών για τη δημιουργία νηπιαγωγείων, την αναβάθμιση 
υφιστάμενων σχολικών μονάδων ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες περιοχές, τον 
εκσυγχρονισμό των δομών τεχνικής εκπαίδευσης και Δια Βίου μάθησης (ΕΤΠΑ). 

Συμπερασματικά, η χρηματοδοτική κατανομή του ΕΠ σε ΘΣ είναι σχεδόν ισομερώς 
κατανεμημένη στους τρείς πυλώνες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και απόλυτα 
συμβατή με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Χώρας, (ΣΕΣ 2014 -2020).

Σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας θα κατανεμηθεί το 0,95%των πόρων του Προγράμματος 
με προτεραιότητα στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Δικαιούχων αλλά και στην 
αναβάθμιση των μηχανισμών παρακ/ αξιολ των δράσεων.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις για τον εκ/σμό της Δημόσιας Διοίκησης (ΘΣ 11), θα 
χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από τα Τομεακά EΠ.
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Πίνακας 2: Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του επιχειρησιακού προγράμματος
Άξονας 

προτεραιότητας
Ταμείο Στήριξη της 

Ένωσης (σε 
ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής 
στήριξης της Ένωσης για 

το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί και ειδικοί για 
το πρόγραμμα δείκτες 
για τους οποίους έχει 

τεθεί στόχος 
01 ERDF 11.540.322,00 1.37% 01 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της 
έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της 
προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την 
κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση 
της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, 
καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης 
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης παραγωγής, ιδίως σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των 
επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες 
υγείας
1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

[Τ3211, Τ3293]

02 ERDF 27.725.090,00 3.30% 02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών
2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών  και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης

[Τ3221, Τ3222]

03 ERDF 222.392.089,00 26.47% 03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων 

ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας  (Στρατηγική RIS)

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών
3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας

3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και 
να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

[Τ3231, Τ3232, Τ3233]

04 ERDF 17.600.000,00 2.09% 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς
4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις
4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της 
στέγασης

[Τ3241, Τ3242, Τ3243, 
Τ3244]
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Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Στήριξη της 
Ένωσης (σε 

ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής 
στήριξης της Ένωσης για 

το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί και ειδικοί για 
το πρόγραμμα δείκτες 
για τους οποίους έχει 

τεθεί στόχος 
4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης  ενέργειας στα  κτίρια και στις δημόσιες υποδομές

4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την  παραγωγή Ενέργειας

05 ERDF 67.849.074,00 8.08% 05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 

βασίζονται στο οικοσύστημα
5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων  από τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

[Τ3251]

06 ERDF 81.871.364,00 9.74% 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας για τα απόβλητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε  υψηλής ποιότητας πόσιμο 
νερό

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής εντός και εκτός ΟΧΕ

[Τ3261, Τ3262, Τ3263, 
Τ3264, Τ3265]

07 ERDF 83.422.058,00 9.93% 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-

Μ
7.a.1 - Αναβάθμιση  του ρόλου του Πειραιά  στο  σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής 
Μεσογείου

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και 
των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας
7.c.1 - «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και 
λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) στην Αττική»

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων 

[Τ3271, Τ3272, Τ3273, 
Τ3277]
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Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Στήριξη της 
Ένωσης (σε 

ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής 
στήριξης της Ένωσης για 

το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί και ειδικοί για 
το πρόγραμμα δείκτες 
για τους οποίους έχει 

τεθεί στόχος 
συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της 
διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
7.e.1 - Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές

08 ESF 2.400.000,00 0.29% 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού
8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
8iii1 - Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως στους Τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
8.v.1 - Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή 
επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές

[11305, CR03]

09 ESF 255.844.914,00 30.45% 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας 

συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
9.i.1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και 
που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της 
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
9ii1 - Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες
9ii2 - Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξή τους

9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
9iii1 - Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη της φροντίδας ΑμεΑ
9iii2 - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κακοποιημένες γυναίκες)

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας
9.iv1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
9iv2 - Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες 
κοινωνικές υπηρεσίες

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση
9.v.1 - Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

[05504, 10502, 10903, 
11104, 11206, 11207, 
11208, 11303, 11509]

10 ERDF 32.000.000,00 3.81% 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 

[Τ3300, Τ3301]
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Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Στήριξη της 
Ένωσης (σε 

ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής 
στήριξης της Ένωσης για 

το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί και ειδικοί για 
το πρόγραμμα δείκτες 
για τους οποίους έχει 

τεθεί στόχος 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της 
υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα της κοινότητας
9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών 
& ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε 
υποβαθμισμένες περιοχές

11 ERDF 29.600.000,00 3.52% 10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου 
μάθησης  στην Αττική

[T3311]

12 ERDF 6.360.038,00 0.76% 12.a - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
12.b - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)

[]

13 ESF 1.600.000,00 0.19% 13.a - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)
13.b - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)

[]
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2. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
2.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 01
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 1a

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 1.a.1



EL 61 EL

Τίτλος του ειδικού στόχου Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με 
τη στήριξη της Ένωσης

 Διαμόρφωση περιφερειακής δομής υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις της ΠΣΕΕ.

 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας που δύναται να συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμογή 
των δράσεων της «επιχειρηματικής ανακάλυψης»

 Εστίαση της Ε&Κ των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις ανάγκες των επιχειρήσεων και 
στις ευκαιρίες που αναδεικνύει η ΠΣΕΕ.

 Ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με εστίαση 
στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων

 Αύξηση του αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία
 Ενίσχυση της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας στις υποδομές
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 1.a.1 - Δημιουργία δομών και υποδομών έρευνας και καινοτοµίας (Ε&Κ) σε περιφερειακό επίπεδο
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3293 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με επιστημονική έρευνα 
και ανάπτυξη

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.136,00 2014 2.500,00 RIS Αττικής, ΕΛ ΣΤΑΤ, 
ΕΒΕΑ

Διετής
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

Στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1a, προτείνεται να χρηματοδοτηθούν κυρίως δράσεις για τη δημιουργία και ενίσχυση υποδομών 
καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS (competence centers, μονάδες αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων κλπ).

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ των υφιστάμενων δικτύων έρευνας και 
καινοτομίας  (Ε&Κ) των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας καθώς και των υφιστάμενων clusters. Στόχος 
είναι η δυνατότητα ενίσχυσης του συντονισμού των λειτουργιών των επιμέρους δικτύων, η  ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ τους και η επικέντρωση 
και η διασύνδεση των ερευνητικών και καινοτομιών στις ανάγκες που ανακύπτουν από την παραγωγική λειτουργία της περιοχής της Αττικής. Η 
διασύνδεση αυτή θα πρέπει να κατατείνει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων με την διερεύνηση και εφαρμογή καινοτομικών 
λύσεων που πιθανό να προκύψουν από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας  που παράγεται.

Με την οργάνωση ενός περιφερειακού κέντρου καινοτομίας, θα καθορίζονται οι ερευνητικοί στόχοι σε τομείς που θα συμφωνηθούν μέσω 
κατάλληλων δομών διαβούλευσης μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων και θα είναι δυνατό να ενισχύεται η διδακτορική και 
μεταδιδακτορική έρευνα σε κοινά συμφωνημένους τομείς. Προβλέπεται η προκήρυξη ετήσιων κύκλων ανταγωνιστικής υποβολής ερευνητικών 
προτάσεων  με τη στήριξη των ερευνητών (διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών) και την επιβλεπόντων καθηγητών για χρονικό διάστημα 
μέχρι τρία έτη. Τα αποτελέσματα θα παρακολουθούνται με εξάμηνες εκθέσεις προόδου και σε ετήσια βάση θα αποφασίζεται η συνέχιση της έρευνας 
με βάση τα παραχθέντα αποτελέσματα από κατάλληλο σώμα αξιολογητών που αποφασίζουν τη συνέχιση ή την διακοπή της ενίσχυσης με βάση τα 
πραγματοποιούμενα αποτελέσματα. Θα επιδιωχθεί επίσης η αναγνώριση και η διάδοση των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται. Επίσης θα 
καθιερωθεί η ανάπτυξη μηχανισμών αναγνώρισης και ενίσχυσης των προσπαθειών ενσωμάτωσης των καινοτομικών προσπαθειών που αναπτύσσονται 
είτε από τις επιχειρήσεις είτε από τα ερευνητικά ιδρύματα με την καθιέρωση βραβείων ή   ενισχύσεων συγκεκριμένων καινοτομικών προσπαθειών 
που ενισχύουν την περιφερειακή ΠΣΕΕ. Τέλος είναι δυνατό να ενισχυθούν μελέτες και έρευνες ή δειγματοληπτικές έρευνες που να εξειδικεύουν ή και 
να αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της πολιτικής καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

Στα πλαίσια της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας ενισχύονται δράσεις:

 Δημιουργία η/και ανακαίνιση κτιριακών υποδομών των δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας 
 Προμήθεια εξοπλισμού των δομών και υποδομών έρευνας και καινοτομίας.
 Ενέργειες δικτύωσης και ευαισθητοποίησης
 Δράσεις προώθησης και δημοσιότητας για τη διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων των υποδομών έρευνας και καινοτομίας, 

δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής του επιχειρηματικού ιστού της περιφέρειας στις υποδομές, δράσεις εκπαίδευσης των χρηστών κλπ
 Ενέργειες ενίσχυσης της καινοτομικής προσπάθειας των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων με τη θέσπιση προγραμμάτων 

διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας.
 Υλοποίηση των απαιτούμενων ερευνών και μελετών

Οι δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 δεν θα προκηρυχθούν εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, με εξαίρεση τις 
πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects).

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

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 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 1:
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

Η υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. 1 προϋποθέτει ότι δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν στον ΘΣ1, μέχρι να ολοκληρωθεί η περιφερειακή 
RIS3. Αυτό δεν αφορά στα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects), στα έργα καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα και στην προδημοσίευση 
προσκλήσεων.

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

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

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων 

ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

SO027 Δομές στήριξης επιχειρήσεων για 
παραγωγή καινοτομίας

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

SO033 Ερευνητικές υποδομές που ενισχύονται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 4,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 1b

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την 
οικολογική καινοτομία, τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και 
προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 1.b.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη 
με τη στήριξη της Ένωσης

 Μόχλευση των πόρων που δαπανούν οι ΜΜΕ για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.
 Συμβολή στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για την αξιοποίηση του ευνοϊκού 

περιβάλλοντος και των ευκαιριών της ΠΣΕΕ (συνδυαστικά με το ΕΣΠΕΚ).
 Ανάπτυξη συστάδων clusters, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

οργανισμών, ιδίως στους Τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ.
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις 

επιχειρήσεις, ιδίως στους τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ.
 Αύξηση του αριθμού νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων που προωθούνται στην αγορά, ιδίως στους 

τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ.
 Ανάπτυξη καινοτομικών  υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες
 Ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μικρές επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας (e-inclusion) και της 

κοινωνικής καινοτομίας
 Προαγωγή της προϊοντικής ή διεργασιακής ή οργανωτικής καινοτομίας σε επιχειρήσεις (νέες ή 

υφιστάμενες).
 Ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μικρές επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνικής 

οικονομίας.
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 Βελτίωση, ενίσχυση και απλοποίηση του πλαισίου συμμετοχής των ΜΜΕ στους τομείς που θα αναδείξει 
η ΠΣΕΕ
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 1.b.1 - Αύξηση των δαπανών των επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3211 Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ

%  (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ)

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0,34 2011 0,56 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ 
ΓΓΕΤ

Διετής
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις που καλύπτουν την ανοιχτή, την κοινωνική και την οικολογική καινοτομία:

 Δημιουργία δικτύων, έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και συστάδων (clusters) ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα, στους 
τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ.

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (μεταξύ των οποίων και διεργασιακές ή οργανωτικές καινοτομίες), μέσω της συνεργασίας των 
ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις, στους Τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ.

 Ενίσχυση πρωτοβουλιών ανάπτυξης ερευνητικών και καινοτομικών προϊόντων (νέων στην επιχείρηση), μέσω κουπονιών καινοτομίας.
 Υποστήριξη της έρευνας (εφαρμοσμένης, πειραματικής) και της πειραματικής ανάπτυξης σε επιχειρήσεις
 Ανάπτυξη «θερμοκοιτίδων», «start-ups», με στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ή προϊόντων
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες σε τομείς που συνδέονται με τις Ολοκληρωμένες Αστικές 

Παρεμβάσεις
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού
 Δράσεις επίδειξης που επιτρέπουν τη διάδοση, την αποδοχή και τον έλεγχο των καινοτομιών σε πραγματικό περιβάλλον
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που συνδέονται με την κοινωνική καινοτομία, με στόχο την ένταξη στην εργασία των 

ευπαθών κοινωνικών  ομάδων.
 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες,  από 

τους Δήμους και τους Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας (π.χ. τηλεϊατρική στα νησιά, εξειδικευμένη εκπαίδευση ΑΜΕΑ στις 
Τ.Π.Ε.)

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που συνδέονται με την οικολογική καινοτομία (eco-innovation) και την ανάπτυξη 



EL 71 EL

Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, με έμφαση Τομείς που θα αναδείξει η ΠΣΕΕ καθώς και την οικολογική καινοτομία (eco-innovation) 
σε σχέση με την ποιότητα του αέρα και τον έλεγχο των εκπομπών ρύπων.

 Ενίσχυση της προανταγωνιστικής έρευνας, προώθηση έργων επίδειξης και συμπράξεων, για την προώθηση στην αγορά καινοτομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών στην παραγωγή φαρμάκων και στις Ιατρικές τεχνολογίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΠΣΕΕ.

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν τον τουρισμό και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες.
 Ενίσχυση καινοτομικών δράσεων στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού με στόχο τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της πολιτιστικής 

ταυτότητας της Αττικής.
 Ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων  συντήρησης έργων τέχνης της αρχαίας, της βυζαντινής και της νεότερης ιστορίας  της Αττικής καθώς και 

των εντύπων, των παλαιογράφων και των αρχείων ιδιωτικών και δημόσιων συλλογών.
 Υποστήριξη της δικτύωσης και της εκκόλαψης συστάδων, προώθησης της αριστείας και της ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων, 

νέων επιχειρηματιών κ.λπ., μέσω μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού στήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΠΣΕΕ.
 Ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εργαλείων και ανοιχτών μηχανισμών διαχείρισης της καινοτομίας, παροχή 

υποστήριξης για τη κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την κατοχύρωση σημάτων.
 Στήριξη της συνεργασίας με αντίστοιχα κέντρα καινοτομίας  και πρωτοβουλίες του εξωτερικού , με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και 

πιθανή ανάπτυξη συμπαραγωγών.
 Διευκόλυνση της πρόσβασης και της  συμμετοχής των ΜΜΕ στην αξιοποίηση των παραγόμενων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ).

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωµένης - Βιώσιμης Χωρικής Ανάπτυξης.

Οι δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 δεν θα προκηρυχθούν εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, με εξαίρεση τις 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects).

Ομάδες Στόχου:

Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, ΜΜΕ, πρωτοβουλίες και μηχανισμοί Start-ups, πρωτοβουλίες νεανικής επιχειρηματικότητας

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων

AEI, TEI, Ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

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 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 1:

Η υλοποίηση των δράσεων του Α.Π. 1 προϋποθέτει ότι δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που αφορούν στον ΘΣ1, μέχρι να ολοκληρωθεί η περιφερειακή 
RIS3. Αυτό δεν αφορά στα εμπροσθοβαρή έργα (frontloadingprojects), στα έργα καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα και στην προδημοσίευση 
προσκλήσεων.

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική καινοτομία, 
τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και 
στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων μεταποίησης και πρώτης 
παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική 
καινοτομία, τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
μεταποίησης και πρώτης παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων 
που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

CV5 Κόστος επιχορήγησης 
για Ε&ΤΑ σε θεραπείες 
και εμβόλια για τον 
COVID-19

ΕΥΡΩ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 ΟΠΣ

CO01 Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 72,00 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε& K, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική καινοτομία, την οικολογική 
καινοτομία, τις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, την τόνωση της ζήτησης, τη δικτύωση, τα συμπλέγματα φορέων και την ανοικτή καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
μεταποίησης και πρώτης παραγωγής, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, καθώς και προώθηση των επενδύσεων 
που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κρίσεων στις υπηρεσίες υγείας

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

CO26 Έρευνα, καινοτομία: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 72,00 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ Ετήσια

CO27 Έρευνα, καινοτομία: 
Ιδιωτικές επενδύσεις 
που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη στον 
τομέα της καινοτομίας 
ή σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης

ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 12.059.457,81 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 01  -  Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 01 -  Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.853.190,00 14.425.402,00 Σύστημα 
παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Κ330 Ι Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους 
ενίσχυσης

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

30 0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ ΒΣΥ που συνδέεται με τον CO26.

CO26 O Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 72,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ330: «Αριθμός 
επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης»

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
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2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 01 -  Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε 
ευρώ

ERDF 058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες) 5.632.533,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

061. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης δικτύων 126.053,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 1.832.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

064. Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, διεργασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και 
κοινωνικής καινοτομίας)

3.949.736,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 01 -  Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 11.540.322,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 01 -  Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 11.540.322,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 2.623.764,84

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 8.916.557,16
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Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

Η δημιουργία μηχανισμών και εργαλείων υποστήριξης και η ανάπτυξη δικτύων και συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων για την 
προαγωγή της Ε&Κ θα αξιοποιήσει την Τεχνική Συνδρομή του Α.Π.1, ενδεικτικά ως εξής:

 στην στήριξη δημιουργίας περιφερειακού μηχανισμού διοίκησης, προώθησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης-διάχυσης των 
παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων της ΠΣΕΕ,

 στην ανάπτυξη μηχανισμών κινητοποίησης και εργαλείων στήριξης και διάχυσης της δικτύωσης φορέων και ΜΜΕ σε μόνιμη βάση,
 στην υποστήριξη της δημιουργίας νέων Δικαιούχων, με τη μορφή clusters, μέσα από αξιολόγηση της ετοιμότητας, ωριμότητας και 

αποτελεσματικότητας των εν δυνάμει δικτυώσεων,
 στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Υπηρεσιών και Φορέων (Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, φορείς start-ups 

κλπ.) και στη δημιουργία ικανοτήτων των στελεχών τους, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΠΣΕΕ.
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 02
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 2b
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

2.b.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

 Ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης Τ.Π.Ε. στις παραγωγικές διεργασίες 
τους.

 Αναβάθμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών των Μ.Μ.Ε μέσω της εισαγωγής Τ.Π.Ε.
 Ενίσχυση της παραγωγής τεχνολογικών λύσεων για τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής λογισμικού ανοιχτού κώδικα από νεοφυείς επιχειρήσεις και 
συνεργατικά σχήματα

 Βελτίωση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων μέσω της χρήσης συστημάτων και 
εφαρμογών ΤΠΕ

 Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων ή προσαρμογή των επιχειρησιακών μοντέλων υφατάμενων στους τομείς της 
ΠΣΕΕ και, εν γένει, του τουρισμού, του πολιτισμού, της ενέργειας κ.λπ.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 2.b.1 - Αύξηση χρήσης ΤΠΕ στις ΜΜΕ
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3221 Ποσοστό ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,80 2010 0,00 ΚτΠ-Infographics. 
(http:\\icteval.ktpae.gr/stats/delivery/)

Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Οι υποδομές ευρυζωνικότητας και δίκτυα  υψηλών ταχυτήτων, η γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος και η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας 
γενιάς (NGA), η δημιουργία και ανάπτυξη της αγοράς υποδομών νέφους, η προώθηση αναδυόμενων τεχνολογιών προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών 
στο νέφος (cloud - SaaS), η ανάπτυξη «Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ), η αξιοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων 
(BigDataonICT&Telecoms), αντιμετωπίζονται σε τομεακό επίπεδο μέσω του ΕΠΑνΕΚ.

Στην Περιφέρεια Αττικής  προωθείται η αύξηση της χρήσης και της ζήτησης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις μέσω των ακόλουθων κατηγοριών 
παρεμβάσεων:

 Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών λύσεων 
(υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους , με την χρήση των ΤΠΕ).

 Υποστήριξη της αφομοίωσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ – αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο (λ.χ. 
DGCΟNECT)

 Ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων ή προσαρμογή των επιχειρησιακών μοντέλων υφιστάμενων ,  συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών των ΜΜΕ.

 Αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάπτυξη δικτύων και συμπράξεων.
 Υποστήριξη της παραγωγής τεχνολογικών λύσεων για τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα από νεοφυείς επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα, που αποσκοπούν στην κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της 
περιφερειακής οικονομίας.

 Ανάπτυξη και διάδοση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών, είτε B2C (υπηρεσίες για τους καταναλωτές) ή B2B (business 
υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες).
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, νέοι επιχειρηματίες, Επιμελητήρια κ.λπ.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής, AEI, TEI, Ερευνητικά κέντρα, Συνεργατικά Σχήματα

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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 
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 2:

Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις  ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για 
κάθε μία από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια 
στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παραρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 2c

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 2.c.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών  και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη 
στήριξη της Ένωσης

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς που συνδέονται με τους τομείς της ΠΣΕΕ.
 Αύξηση του αριθμού και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις.
 Βελτίωση των όρων και της ποιότητας των αστικών μετακινήσεων μέσω χρήσης ΤΠΕ.
 Βελτίωση της επισκεψιμότητας σε τουριστικούς και πολιτισιτκούς πόλους της Περιφέρειας μέσω 

χρήσης εφαρμογών ΤΠΕ.
 Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills) συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού της 

Περιφέρειας
 Αναβάθμιση της προσβασιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 2.c.1 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού, των μεταφορών  και της κοινωνικής ενσωμάτωσης
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3222 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από ηλεκτρονικές εφαρμογές στον 
τομέα των μεταφορών

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5,00 2014 40,00 ΟΑΣΑ Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

Η αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα επιτευχθεί μέσω παρεμβάσεων στήριξης των επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ για ιδιωτική και δημόσια χρήση), καθώς και των φορέων που συνδέονται με την αστική διαχείριση και 
αναζωογόνηση και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Υποστήριξη της αφομοίωσης των ΤΠΕ από τους πολίτες μέσω παροχής ανοιχτής πρόσβασης στο Internet σε ιστορικά και εμπορικά κέντρα και 
τερματικούς σταθμούς, μέσω πολιτικών «Co-design» των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις διοικητικές διαδικασίες που έχουν 
ευρεία απήχηση και εφαρμογή (επισκέπτες, ΑΜΕΑ, σχέσεις με τοπικές υπηρεσίες κ.λπ.).

 Υποστήριξη των Επιχειρήσεων στη δικτύωση και συνεργασία, τη δημιουργία κοινών εικονικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη προϊόντων 
ΤΠΕ (LivingLabs) και ενίσχυση της ποιότητας και εξωστρέφειας των εφαρμογών ΤΠΕ.

 Ανάπτυξη και χρήσης συστημάτων ΤΠΕ στις αστικές λειτουργίες όπως στη διαχείριση δικτύων, του οδοφωτισμού και εν γένει στις λειτουργίες 
της Αυτοδιοίκησης.

 Εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, το οποίο 
είναι δυνατόν να καλύπτει όλα τα ΜΜΕ της Αττικής (μετρό, αστικός & προαστιακός σιδηρόδρομος λεωφορεία και τραμ).  Μπορεί να 
συνδυάζεται με το έργο «Τηλεματική», που βρίσκεται σε εξέλιξη και, αφορά στην πληροφόρηση των επιβατών για τις συγκοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής πληροφόρησης, καθώς και στην ηλεκτρονική διαχείριση των μέσων μεταφοράς, με τη δημιουργία 
1.000 έξυπνων στάσεων.

 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης των παραγωγών και των παραγωγικών 
επιχειρήσεων(αγρότες, μικροί βιοτέχνες και λοιποί παραγωγοί) στους καταναλωτές (πχ Ψηφιακό Δημοπρατήριο, Πλατφόρμα Κοινωνικού 
Εμπορίου Χωρίς Μεσάζοντες κλπ)
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ, για την ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαχείριση των ροών επισκεπτών στην Αττική.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάπτυξη, διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και προβολή δραστηριοτήτων στην 

Αττική.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και της ισότιμης 

πρόσβασης σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών σε ΑΜΕΑ.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών ένταξης στην αγορά εργασίας, αντιμετώπισης του αποκλεισμού  και 

διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξης.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σε όσους ζητούν εργασία, διευκολύνοντας τους 

πολίτες στην αξιοποίηση των πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την αξιοποίησης πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.
 Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για τον συνεχή εμπλουτισμό, ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, 

με έξυπνους μηχανισμούς και εργαλεία και αξιοποίηση των καναλιών ηλεκτρονικής προβολής της Αττικής, ως τουριστικού και 
επιχειρηματικού προορισμού.

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού της 
Περιφέρειας

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Επιχειρήσεις ΤΠΕ, πολίτες, επισκέπτες, επιχειρηματίες, νέοι επιχειρηματίες, Ευπαθείς Ομάδες (και οι οικογένειές τους), Στελέχη Κοινωνικής 
Φροντίδας κ.λπ.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής, ΟΑΣΑ, Δήμοι και επιχειρήσεις τους, ΜΚΟ, Clusters, Ενδιάμεσοι Φορείς, AEI, TEI, Ερευνητικά κέντρα κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 2:

Tο ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις  ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για 
κάθε μία από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.

Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής 
«ADigitalAgendaforEurope», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις 
προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η 
διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και 
της ηλεκτρονικής υγείας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

Τ3225 Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

SO007 Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια
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2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 02  -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 02 -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος δείκτη Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21.845.295,00 34.656.362,00 Σύστημα Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Τ3373 Ι Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1 0,00 Σύστημα παρακολούθησης 
ΟΠΣ Αντικαθιστά τον δείκτη εκροής "εφαρμογή ΤΠΕ στις αστικές 

μεταφορές"
Τ3225 O Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές 

μεταφορές
Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
0 2,00 Σύστημα Παρακολούθησης 

ΟΠΣ
Συνδέεται με key implementation step Τ3373

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 02 -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Ποσό σε 
ευρώ

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

048. ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομών ΤΠΕ/υπολογιστές μεγάλης κλίμακας/εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υποδομών, κέντρων δεδομένων και 
αισθητήρων· επίσης, ενσωματωμένες σε άλλες υποδομές, όπως ερευνητικές εγκαταστάσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές)

23.757.090,00

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

079. Πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, ψηφιακών βιβλιοθηκών, 
ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού)

3.968.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 02 -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Ποσό σε 
ευρώ

περιφέρειες

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

080. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ψηφιακός 
γραμματισμός

0,00

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες 
επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου, νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ κλπ.)

0,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 02 -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 27.725.090,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 02 -  Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 27.725.090,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 1.200.000,00

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 26.525.090,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

Η διάδοση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ θα στηριχθεί στην αξιοποίηση της Τεχνικής Συνδρομής 
του Α.Π. 2, ως προς τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Υπηρεσιών και Φορέων σε έργα ΤΠΕ (Περιφέρεια Αττικής, Δήμος Αθηναίων, 
Επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ κλπ.).
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.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα 
προτεραιότητας 03

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων 
και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 3a

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 3.a.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας  (Στρατηγική RIS)

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης Α.4. Αριθμός συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε cluster - θερμοκοιτίδες
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 3.a.1 - Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας  (Στρατηγική RIS)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3231 Αύξηση του αριθμού των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας σε cluster -  θερμοκοιτίδες

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

185,00 2013 300,00 www.clusterobservatory.org Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. προωθείται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η προσαρμογή υφιστάμενων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται από την ΠΣΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών, την επιχειρηματική ανακάλυψη και 
τη δικτύωση των ΜΜΕ.

Στην παρούσα Ε.Π. παρέχονται ενισχύσεις, μεταξύ άλλων και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργατικά σχήματα.  Περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις:

 υποστήριξης της αρχικής δικτύωσης (networking)
 ωρίμανσης – τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρηματικών δικτύων (clustering).
 δημιουργία κοινών υποδομών προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις,
 μεταφορά τεχνολογίας, κατασκευή πρωτοτύπων
  υποστήριξη της διάδοσης έργων επίδειξης, κ.λπ.

Προβλέπεται η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων της Ε.Π., προκειμένου να διατηρείται και να ενισχύεται ο καινοτομικός τους 
χαρακτήρας.

Οι μηχανισμοί των clusters θα εστιάσουν στην ενδυνάμωση των τοπικών διακλαδικών διασυνδέσεων ( forwardandbackwardlinkages ) και στη 
διαμόρφωση και ανάπτυξη «τοπικών αλυσίδων αξίας».
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ενδεικτικές Δράσεις:

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την αστική αναζωογόνηση: δημιουργία pre-incubators και υποστήριξη της εκκόλαψης νέων 
επιχειρηματικών σχημάτων.

Ανάπτυξη μηχανισμού προαγωγής της δικτύωσης επιχειρήσεων και διάδοσης – αξιοποίησης ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων, 
σε συνδυασμό με τις δράσεις της Ε.Π.1a.

Προώθηση και αξιοποίηση της αριστείας για την ενίσχυση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας και της εμπέδωσης στην αγορά  νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, με δραστηριότητες όπως:

 Ανάπτυξη και εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, σε υφιστάμενες ή/και σε νέες αγορές

 Επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,

 Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν οι ΜΜΕ της Αττικής.

 Ενίσχυση συνεργασιών και παραγωγικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων σε κλάδους-τομείς που συγκροτούν αλυσίδες αξίας υψηλής 
προστιθέμενης αξίας.

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που σχετίζονται με καινοτομία εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή 
RIS3, με εξαίρεση τις πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloadingprojects).

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, Καταναλωτές, Επισκέπτες κ.λπ.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι φορείς, Δήμοι και επιχειρήσεις τους, Clusters κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 3:

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες θέσεις εντός της Ένωσης.

Η οικονομική ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν επιτρέπεται παρά μόνο έμμεσα και όταν αυτή λειτουργεί σε συνέργεια 
με ΜΜΕ και εφόσον τα οφέλη είναι περιορισμένα για τη μεγάλη επιχείρηση, και δεν οδηγεί σε εξάρτηση των ΜΜΕ από τη μεγάλη επιχείρηση (π.χ. 
μέσω συμβάσεων ΤΠΕ).

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.

 

 

 

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Η ενδεχόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων θα γίνει στη βάση των συμπερασμάτων της exante αξιολόγησης που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το 
άρθο 37(2δ) του Καν.1303/2013 για δράσεις ΤΠΕ, ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης - Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι 
δείκτες αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, 
ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του 
Κανονισμού ΕΕ αριθ.1303/2013.

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 

της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

181,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

127,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

44,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO05 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.900.000,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 

Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη 
της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

ΕΣΠΑ

CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

24,40 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 3c
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 3.c.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης Α.5. Αύξηση της απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας  (Β’γενή και Γ’ γενή τομέα)
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 3.c.1 - Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής  βάσης της Περιφέρειας
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3232 Απασχόλησης στις ΜΜΕ της Περιφέρειας (Β’γενή 
και Γ’ γενή τομέα

Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

678.710,00 2014 810.000,00 ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού

Τριμηνιαία
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Στην παρούσα Ε.Π. παρέχονται ενισχύσεις, μεταξύ άλλων και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, σε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα αξιοποίησης των βέλτιστων συνδυασμών χρηματοδοτικών μέσων για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών που θα προκύψουν από την 
εφαρμογή των πορισμάτων της Π.Σ.Ε.Ε. ( όπως π.χ. venturecapital, seedcapital -  δηλαδή seedfinancing, startupfinancingandfirststagefinancing, 
second-stagefinancing, bridgefinancingandthirdstagefinancingormezzaninefinancing ).

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις:

 στήριξης των επιχειρήσεων και των κεφαλαιακών τους αναγκών με τη μορφή επιχορηγήσεων, και άλλα οικονομικά μέσα,
 δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και υποβοήθησης εξεύρεσης κεφαλαίων, όπως κεφάλαια εκκίνησης και επέκτασης.
 χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις και εγγυήσεις στις λειτουργούσες / υφιστάμενες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν στρατηγικές επέκτασης, 

αναδιάρθρωσης, διαφοροποίησης, προσαρμογής κ.λπ..

Προωθούνται επίσης παρεμβάσεις αρχικής δικτύωσης (networking) και δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και επιχειρηματικών δικτύων. Θα 
δοθεί η δυνατότητα σχεδίασης δράσεων τύπου «proofofconcept» (φυτώριο ιδεών) για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης γνώσης

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία
 Ολοκληρωμένα σχέδια βελτιωσης των ικανοτήτων και παραγωγικής, οργανωτικής, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης 

υφιστάμενων ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ΠΣΕΕ ή θα προσαρμόσουν δραστηριότητες και προϊόντα στην ΠΣΕΕ.
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Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

 Ειδικά σχέδια απόκτησης τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τις ΜΜΕ. Πιστοποίηση και προτυποποίηση προϊόντων και 
διαδικασιών

 Συμμετοχή των ΜΜΕ σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ
 Στήριξη «βιομηχανικών πιλότων» μικρής / μεσαίας κλίμακας για τη μελέτη και πιστοποίηση παραγωγικών διεργασιών
 Βελτίωση εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρηματικών υποδομών, αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων 

με στόχο την δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που σχετίζονται με καινοτομία εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή 
RIS3, με εξαίρεση τις πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloadingprojects).

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες, Ενδιάμεσοι φορείς,

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

  Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ,  Ενδιάμεσοι φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ταμεία, Clusters κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

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 
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Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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.
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Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 3:

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες θέσεις εντός της Ένωσης.

Η οικονομική ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν επιτρέπεται παρά μόνο έμμεσα και όταν αυτή λειτουργεί σε συνέργεια 
με ΜΜΕ και εφόσον τα οφέλη είναι περιορισμένα για τη μεγάλη επιχείρηση, και δεν οδηγεί σε εξάρτηση των ΜΜΕ από τη μεγάλη επιχείρηση (π.χ. 
μέσω συμβάσεων ΤΠΕ).

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.

 

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Η χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) έγινε στη βάση των συμπερασμάτων της exante αξιολόγησης που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το 
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Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

άρθρο 37(2δ) του Καν.1303/2013 για δράσεις ΤΠΕ, ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ.
Η χρηματοδοτική ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων θα μπορούσε να συνδυάσει παρεμβάσεις μέσω 
venturecapitals, businessangels, investmentfunds, seedcapital, earlystageVC κ.λπ. Απαιτούνται επίσης παρεμβάσεις στήριξης της ρευστότητας των 
ΜΜΕ.
Θα εξετασθούν - στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης - λύσεις “multi-funding” ΕΤΠΑ και ΕΚΤ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας, λαμβανομένων υπόψη και των διαθέσιμων πόρων σε τομεακό επίπεδο.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης - Μορφή χρηματοδότησης καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες αποτελεσμάτων, έχουν διαμορφωθεί λαβάνοντας 
υπόψη την εκχώρηση πόρων στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CV20 Στήριξη μέσω επιχορήγησης σε ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης (επιχορηγήσεις) ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

250.000.000,00

CV22 Αριθμός ΜΜΕ με επιχορηγήσεις για κεφάλαιο κίνησης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7.424,00

CV23 Αριθμός ΜΜΕ με επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

425,00

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8.414,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7.800,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 

Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

ΠΣΚΕ

CO03 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη 
πλην επιχορηγήσεων

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

614,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη 
των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 3d

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
καινοτομίας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 3.d.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης A.6. Αξία των εξαγωγών  προϊόντων και υπηρεσιών
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 3.d.1 - Βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3233 Μεταβολή της αξία των εξαγωγών προϊόντων 
και υπηρεσιών

εκατ. €, τρέχουσες 
τιμές

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

14.309,29 2013 20.511,62 ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικές Εξωτερικού 
Εμπορίου

Μηνιαία , Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Η βελτίωση της εξωστρέφειας της Περιφερειακής οικονομίας στηρίζεται στην ικανότητα των ΜΜΕ αφενός να βελτιώνουν τις εξαγωγικές τους 
επιδόσεις και, αφετέρου, να δημιουργούν προϋποθέσεις  βιώσιμης ένταξής τους στα διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. γίνεται στοχευμένη προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των ως άνω «ικανοτήτων» των ΜΜΕ, ενώ η παροχή 
μεμονωμένων ενισχύσεων έχει αναληφθεί από την Ε.Π. 3.γ.

Στην παρούσα Ε.Π. θα προωθηθούν κυρίως δράσεις «συλλογικού» χαρακτήρα, από επαγγελματικούς φορείς και συνεργατικούς μηχανισμούς, στη 
βάση ειδικών μορφών συνεργασίας ( αλυσίδων αξίας, κοινών δικτύων πωλήσεων, είτε κοινών δικτύων εισόδου σε νέες αγορές.)

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Στήριξη των ΜΜΕ για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των σημάτων.
 Ενθάρρυνση της χρήσης από τις ΜΜΕ εφαρμογών και της συμμετοχής τους σε εγχώρια / διαπεριφερειακά και διεθνή δίκτυα για την 

υποστήριξη αλυσίδων κλασσικής και ανάστροφης εφοδιαστικής υποστηρίζοντας με τις εργασίες συλλογής, επιθεώρησης και ταξινόμησης με 
στόχο τη μεταπώληση, την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση σε διεθνή δίκτυα.

 Υποστήριξη συστάδων επιχειρήσεων για αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εξωτερικού: κατά προτεραιότητα στους τομείς της ΠΣΕΕ, 
για τη διείσδυση τους σε νέες αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών ή για την τοποθέτησή τους σε «ώριμες» αγορές με νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες.

 Προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση «περιφερειακών σχεδίων εξωστρέφειας» ( με γνώμονα τις αγορές – στόχους, τα προϊόντα – στόχους 
και την στοχευμένη υποστήριξη της εξαγωγικής ωριμότητας τομέων της ΠΣΕΕ.

 Αξιοποίηση, οργάνωση και λειτουργία κοινών μηχανισμών πληροφόρησης και ενημέρωσης.
 Εξειδικευμένες μελέτες για στόχευση αγορών (marketanalysis), προϊόντων και συγκριτικής ανάλυσης του ανταγωνισμού,
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Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

 Προετοιμασία και οργάνωση ειδικών επιχειρηματικών αποστολών σε Χώρες - Στόχους,

Είναι δυνατή η ένταξη μέρους των παραπάνω ενδεικτικών δράσεων σε εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που σχετίζονται με καινοτομία εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή 
RIS3, με εξαίρεση τις πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloadingprojects).

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες και Νέες), Νέοι Επιχειρηματίες

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια,  ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ταμεία, Δήμοι, Clusters κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

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 
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Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.
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Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 3:

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική 
συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες θέσεις εντός της Ένωσης.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει ποτέ να είναι οι άμεσοι αποδέκτες οικονομικής ενίσχυσης ενώ σε ό,τι αφορά τις έμμεσες ενισχύσεις τους θα 
πρέπει να είναι αμελητέες σε σχέση με τα οφέλη των ΜΜΕ. Ο μοναδικός τομέας στον οποίο οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να τύχουν άμεσης 
ωφέλειας είναι μέσω συμβάσεων δημοσίων διαγωνισμών (τόσο για έργα όσο και για υπηρεσίες, όπου οι ΜΜΕ είναι οι τελικοί δικαιούχοι), αλλά οι 
μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει μέσω αυτών των συμβάσεων να μην αποκτούν ιδιοκτησία (φυσική / πνευματική) ούτε να οδηγούν τις ΜΜΕ σε 
εξάρτηση από αυτές, αν σκοπεύουν να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες μετά την ενίσχυση που θα λάβουν από τα ΕΔΕΤ (π.χ. δέσμευση με συμβάσεις 
για υποστήριξη ΤΠΕ, κ.λπ.).

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

290,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

290,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας 
προτεραιότητας

03  -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 03 -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6.143.815,00 277.990.111,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 
/ ΠΣΚΕ

Κ338 Ι Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής 
στήριξης

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

29 0,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Συνδέεται με την υλοποίηση του CO04.

Κ337 Ι Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους 
ενίσχυσης

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

60 0,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Συνδέεται με την υλοποίηση του δείκτη CO02.

CO02 O Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 7.800,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ337: "Αριθμός επιχειρήσεων 

με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης".
CO04 O Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

μη οικονομική στήριξη
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
0 334,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 

/ ΠΣΚΕ Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ338: "Αριθμός επιχειρήσεων 

με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής στήριξης". 
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Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 03 -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 208.975.760,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 2.800.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

066. Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) 1.255.892,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

067. Επιχειρησιακή ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων  (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης σε 
τεχνοβλαστούς (spin offs) και παράγωγες εταιρείες (spin outs))

3.760.680,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

075. Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ 5.246.030,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

076. Ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών στοιχείων ενεργητικού στις ΜΜΕ 353.727,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 03 -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 132.392.089,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 04. Στήριξη με χρηματοδοτικά μέσα: δάνειο ή ισοδύναμο 90.000.000,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 03 -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας 03 -  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 222.392.089,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση 

Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 47.537.700,00

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 174.854.389,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και 

προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας 
προτεραιότητας: 

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Η Τεχνική Συνδρομή του Α.Π.3, θα αφορά ενδεικτικά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 προετοιμασία μηχανισμών κινητοποίησης και εργαλείων στήριξης και διάχυσης της δικτύωσης φορέων και ΜΜΕ σε συνεχή βάση,
 υποστήριξη της δημιουργίας νέων «Δικαιούχων», με τη μορφή clusters, μέσα από αξιολόγηση της ετοιμότητας, ωριμότητας και 

αποτελεσματικότητας των εν δυνάμει δικτυώσεων,
 στη διερεύνηση μόχλευσης των χρηματοδοτικών πόρων του Α.Π. μέσω χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων,
 στην ενημέρωση, διάχυση και ευαισθητοποίηση τελικών χρηστών και δικαιούχων σε σχέση με τις δράσεις του Α.Π.
 στην έγκαιρη προετοιμασία Οδηγών, προσκλήσεων κ.λπ.
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα 
προτεραιότητας 04

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 4b
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 4.b.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω μείωσης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας και εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις

 Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας μέσω ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων επαγγελματικής χρήσης
 Μείωση των εκπεμπόμενων σωματιδίων λόγω της βελτίωσης της εκμετάλλευσης ηλεκτρισμού και καυσίμων
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 4.b.1 - Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις επιχειρήσεις
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3241 Περιορισμός της αύξησης της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στη βιομηχανία και τον τριτογενή τομέα

Σε χιλιάδες 
KWh

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες

8.116.592,00 2010 0,00 ΕΛΣΤΑΤ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE
-themes?p_param=A0301)

Διετής
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. στοχεύεται η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και σε 
άλλες δραστηριότητες με ενεργοβόρες διαδικασίες, διεργασίες ή λειτουργίες. Θα προωθηθούν επίσης παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 
επαγγελματικά κτίρια.

Οι περιορισμένοι πόροι θα συνδυασθούν με αντίστοιχες τομεακές παρεμβάσεις (μέσω του ΕΠΑνΕΚ) και θα διατεθούν είτε σε πιλοτικά – επιδεικτικά 
έργα, είτε σε συνδυασμό με δράσεις αστικής αναζωογόνησης, στο πλαίσιο Ο.Χ.Ε.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ολοκληρωμένα Σχέδια μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις 
επιχειρήσεις (παραγωγικές – λειτουργικές διαδικασίες).

 Ολοκληρωμένα Σχέδια εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης
 Ολοκληρωμένα Σχέδια εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης ηλιοθερμικής ή ήπιας γεωθερμικής ενέργειας για την αξιοποίησή 

της στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων και την υποκατάσταση χρήσης πρωτογενούς ενέργειας.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 ΜΜΕ όλων των Τομέων, με έμφαση σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις ή/και σε τεχνολογίες αιχμής
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Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής, ΕΦΔ, MME (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4b:

Κατά το σχεδιασμό δράσεων αξιοποίησης της βιομάζας θα τεθούν κριτήρια που αφορούν στο ύψος των εκπομπών αερίων. Ειδικότερα, προκειμένου 
να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα της ατμόσφαιρας, θα τεθούν όρια αποδεκτών εκπομπών βάσει των 
σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και παράγοντες που σχετίζονται με τις κλιματικές, 
ατμοσφαιρικές και λοιπές συνθήκες και χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους περιοχής.

Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό των δράσεων θα ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ενεργειακή κατανάλωση, ο κλάδος (έμφαση στις πλέον 
ενεργοβόρες επιχειρήσεις), καθώς και η ταυτότητα του κτιρίου (παλαιότητα, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, καθεστώς ιδιοκτησίας, συνολική 
επιφάνεια, κλπ.).

Οι επιλεγμένες πράξεις θα είναι ολοκληρωμένες και όχι αποσπασματικές, και πριν στην ένταξή τους στο ΕΠ θα έχουν ήδη έναν ενεργειακό έλεγχο – 
κατάταξη. Ο Τελικός Δικαιούχος θα είναι ο ιδιοκτήτης – χρήστης της υποδομής.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

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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Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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.
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Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4b:

Η επιλογή των Πράξεων θα γίνεται με κριτήρια επιλογής, όπου θα λαμβάνονται υπόψη:

 η οικονομική αποτίμηση των Πράξεων, μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους με εύλογη περίοδο απόσβεσης
 η αρχική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, μέσω αρχικής ενεργειακής αυτοψίας (αρχική ενεργειακή κατάταξη – επιθεώρηση).

Η τελική επιλεξιμότητα της Πράξης θα τεκμηριώνεται με νέα ενεργειακή επιθεώρηση – κατάταξη, μετά την εκτέλεση των εργασιών.

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων 
που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ [Υ.Α. 
ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017, Έγκριση ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 2367/Β’/ 12–07–17)], και σχετικών τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), και προσδιορίζει την 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατατάσσοντάς το στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε κτίρια θα γίνεται 
βάσει του σχετικού ΠΕΑ και των εν λόγω συστάσεων.
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Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Κατά την επιλογή των Πράξεων θα ληφθεί υπόψη το καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και τα ενδεχόμενα έσοδα που προκύπτουν από τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις μέσω της αντίστοιχης ανάλυσης κόστους – οφέλους. Ως προς το ζήτημα της επιβράβευσης ανάμεσα σε διάφορες επιλογές 
ενεργειακής παρέμβασης δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, που να βασίζεται σε Εθνικό Κείμενο – Κανονισμό. Είναι δυνατό ανά πρόσκληση να 
καθορίζονται κριτήρια, με τα οποία συγκεκριμένες ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια να προτάσσονται σε σχέση με άλλες.

Το ΠΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

 

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 4b - Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις

Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO02 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO06 Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια 
στήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ / 
ΠΣΚΕ

Ετήσια

CO08 Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας

MW ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι ισοδυνάμου 
CO2

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 4c

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 4.c.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Μείωση της κατανάλωσης  ενέργειας στα  κτίρια και στις δημόσιες υποδομές

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη 
με τη στήριξη της Ένωσης

 Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας από την ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας 
Αττικής

 Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας από την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών σε συνδυασμό με 
δράσεις αστικής αναζωογόνησης.

 Συμβολή στον εθνικό στόχο της Ελλάδας για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Ένωσης για 
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βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης ως το 2020,
 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.
 Μείωση  αέριων ρύπων και σωματιδίων από τη μειωμένη ενεργειακή απαίτηση  των κτιρίων
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 4.c.1 - Μείωση της κατανάλωσης  ενέργειας στα  κτίρια και στις δημόσιες υποδομές
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3242 Κατανάλωσης ενέργειας στον οικιστικό και δημόσιο 
τομέα

Σε χιλιάδες 
KWh

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8.017.743,00 2010 6.935.434,00 ΕΛΣΤΑΤ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE
-themes?p_param=A0301)

Διετής

Τ3244 Αριθμός Δημόσιων Κτιρίων με αναβάθμιση της 
ενεργειακής κατηγορίας κατά δύο βαθμίδες

Πλήθος 
κτιρίων

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

50,00 2014 0,00 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. περιλαμβάνονται πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια 
και υποδομές, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις σε κατοικίες. Από τις παρεμβάσεις αυτές, αναμένεται η συμβολή στη αναβάθμιση υφιστάμενων 
και η δημιουργία νέων αγορών σε σχετικές τεχνολογίες, συστήματα, υπηρεσίες και επιχειρησιακά μοντέλα ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας 
ενεργά στη διαμόρφωση της «αλυσίδας αξίας» για την εξοικονόμηση ενέργειας, γενικότερα στον κτιριακό τομέα.

Στις δράσεις αυτές κατευθύνεται το 75% των πόρων του Α.Π. με ιδιαίτερο βάρος στα κτίρια του Δημόσιου Τομέα. Η εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 
από την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών θα προωθηθεί σε συνδυασμό με δράσεις αστικής αναζωογόνησης και την αξιοποίηση εργαλείων 
Ο.Χ.Ε.

Τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα στα οποία θα εφαρμοσθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα είναι είτε εμβληματικά κτίρια της είτε κτίρια 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δυνητική αξιοποίηση Ο.Χ.Ε.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και αναδεικνύονται συνέργιες με αντίστοιχες παρεμβάσεις ΕΠΑνΕΚ και ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημόσια κτίρια και κτίρια της Αυτοδιοίκησης, ιδίως 
μέσω Ο.Χ.Ε.

 Στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κατοικίες που χωροθετούνται σε ζώνες αστικής αναζωογόνησης
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

 Στοχευμένες παρεμβάσεις νέων εγκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων συστημάτων Κεντρικού Ελέγχου Εγκαταστάσεων (BMS) σε ενεργοβόρα 
δημόσια κτίρια και εγκατάσταση τηλεμετρίας για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και καταγραφή της λειτουργίας τους

 Στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα των «πράσινων μεταφορών» (π.χ. δίκτυο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προμήθεια 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων για χρήση car-pooling, κ.λπ.)

 Στοχευμένες παρεμβάσεις στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

Υπουργεία, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4c:

Η δράση ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών θα σχεδιαστεί με τη συμβολή του ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ Αττική. Κατά το σχεδιασμό της δράσης θα 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της  περιφέρειας, ανάλογα με το το κτιριακό δυναμικό που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης, και τα χαρακτηριστικά της 
(κλιματική ζώνη κλπ.), στο πλαίσιο της εθνική στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, πραγματοποιείται εκ των προτέρων αξιολόγηση 
χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό 
χρηματοδοτικού εργαλείου για τη συγκεκριμένη δράση. Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ και το ΠΕΠ Αττικής 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

θα συμβάλλει στη διαθεσιμότητα πόρων.

Κατά το σχεδιασμό της δράσης θα τεθούν ενεργειακά κριτήρια, καθώς επίσης και κοινωνικά, όπως για παράδειγμα χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη ή 
παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης και βάσει των οποίων θα καθοριστεί το ύψος της επιχορήγησης 
σε σχέση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων. 

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Για την επιλογή των πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ, η ΔΑ θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια τα οποία και θα 
εφαρμόζει ύστερα από την έγκρισή τους από την Επιτρ. Παρακολούθησης του ΕΠ (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 Ειδ. 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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρ. 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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

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 προγρ. 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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4c:

Η επιλογή των Πράξεων θα γίνεται με κριτήρια επιλογής, όπου θα λαμβάνονται υπόψη:

·    η οικονομική αποτίμηση των Πράξεων, μέσω ανάλυσης κόστους-οφέλους με εύλογη περίοδο απόσβεσης



EL 137 EL

Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

·    η αρχική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, μέσω αρχικής ενεργειακής αυτοψίας (αρχική ενεργειακή κατάταξη–επιθεώρηση).

·    το χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη ή παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης

Η τελική επιλεξιμότητα της Πράξης θα τεκμηριώνεται με νέα ενεργειακή επιθεώρηση-κατάταξη, μετά την εκτέλεση των εργασιών.

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων 
που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ [Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30–
06–17, Έγκριση ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 2367/Β’/ 2017)], και σχετικών τεχνικών οδηγιών ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), και προσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίου 
κατατάσσοντάς το στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε κτίρια θα γίνεται βάσει του ΠΕΑ & των εν λόγω 
συστάσεων.

Το ΕΠ θα εστιάσει σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και θα οριστούν σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας (π.χ. κατηγορίες Ε, Ζ κλπ). Υπάρχει 
σημαντικό απόθεμα παλαιών (προ 1980) δημόσιων κτιρίων. Οι δράσεις θα επικεντρωθούν με ιεράρχηση των πλέον ενεργοβόρων από αυτά.

Θα χρησιμοποιηθούν συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, όπου είναι τεχνοοικονομικά σκόπιμο.

Οι επιλεγόμενες Πράξεις θα εξασφαλίζουν κατ' ελάχιστον βελτίωση 2 τάξεων του ΠΕΑ του κτιρίου.

Το ΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

 

 

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης

Η ενδεχόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων θα γίνει στη βάση των συμπερασμάτων της exante αξιολόγησης που εκπονείται σύμφωνα με το άρθο 
37(2δ) του Καν.1303/2013 για δράσεις ΤΠΕ, ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ.

Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης - Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι 
δείκτες αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά 
κεφάλαια, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 
37 (2) του Κανονισμού ΕΕ αριθ.1303/2013.

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

CO31 Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.700,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια 
μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι ισοδυνάμου 
CO2

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.834,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 4g
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 4.g.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την  παραγωγή Ενέργειας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

Ποσοστό συμμετοχής  της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΣΗΘΥΑ στο ενεργειακό 
ισοζύγιο
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 4.g.1 - Αύξηση της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον για την  παραγωγή Ενέργειας

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Τιμή βάσης Έτος βάσης Τιμή-στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

Τ3243 Εγκατεστημένη ισχύς ΣΗΘΥΑ MW Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 31,74 2014 0,00 ΛΑΓΗΕ ΑΕ Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. περιλαμβάνονται πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ σε Δημόσιες 
Υποδομές της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, θα προωθηθούν επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – 
θερμότητας σε Δημόσια Κτίρια και Υποδομές, όπως νοσοκομεία, συγκροτήματα κτιρίων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
συγκροτήματα δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.

Οι περιορισμένοι πόροι θα αξιοποιηθούν και μέσω Ο.Χ.Ε. και θα εφαρμοσθούν σε περιοχές αστικής αναζωογόνησης.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Πιλοτικές/εμβληματικές παρεμβάσεις παραγωγής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ σε Δημόσιες Υποδομές της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως 
μέσω Ο.Χ.Ε.

 Επεμβάσεις σε υφιστάμενες διατάξεις εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, την ανάκτηση και 
αποθήκευση θερμότητας προς χρήση στο κτίριο και την ένταξη του όλου εξοπλισμού σε  πρόγραμμα κανονικής λειτουργίας

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής
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Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

Υπουργεία, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Νοσοκομεία Περιφέρειας Αττικής, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Στις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία μεγάλων επιχειρήσεων, η ΔΑ θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι της συμμετοχής των 
διαρθρωτικών ταμείων δεν οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 4g:

Η επιλογή των Πράξεων θα γίνεται με κριτήρια επιλογής, όπου θα λαμβάνονται υπόψη:

 η οικονομική αποτίμηση των Πράξεων, μέσω ανάλυσης κόστους – οφέλους με εύλογη περίοδο απόσβεσης
 η αρχική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, μέσω αρχικής ενεργειακής αυτοψίας (αρχική ενεργειακή κατάταξη – επιθεώρηση).
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Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

Η τελική επιλεξιμότητα της Πράξης θα τεκμηριώνεται με νέα ενεργειακή επιθεώρηση – κατάταξη, μετά την εκτέλεση των εργασιών.

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων 
που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ [Υ.Α. 
ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30–06–17, Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 2367/Β’/ 12–07–17)], και σχετικών τεχνικών οδηγιών 
του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), και προσδιορίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατατάσσοντάς το στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Η 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε κτίρια θα γίνεται βάσει του σχετικού ΠΕΑ και των εν λόγω συστάσεων.

Το ΠΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 4g - Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για 

χρήσιμη θερμότητα
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

CO30 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας

MW ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ

Ετήσια

CO34 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών 
των αερίων θερμοκηπίου

Τόνοι 
ισοδυνάμου CO2

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ

Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 04  -  Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 04 -  Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

12.787.010,00 22.000.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Κ206 Ι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Συνδέεται με τον δείκτη CO32.

CO31 O Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1.700,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO32 O Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
των δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 0,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
Το ορόσημο του 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ206: "Συμβάσεις που 

έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων". 

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων



EL 146 EL

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 04 -  Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

003. Παραγωγική επένδυση στις μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέεται με την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 0,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 2.800.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 14.800.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

016. Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας και τηλεθέρμανση 0,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 04 -  Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 17.600.000,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 04 -  Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 17.600.000,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

στις Αστικές Περιοχές
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 7.695.908,62
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Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στις Αστικές Περιοχές

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 9.904.091,38

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 

Περιοχές
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές



EL 148 EL

.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 05
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 5a
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

5.a.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων  από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

- Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων αντιμετώπισης κινδύνων (ιδίως αντιπλημμυρικού χαρακτήρα) με έμφαση 
στις περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και επενδυτικών απαιτήσεων καθώς και στις ζώνες υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας.

- Στοχευμένη πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων 
χαρτογράφησης και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών

- Μείωση της έντασης των επιπτώσεων των καταστροφικών φαινομένων ή συμβάντων στον οικονομικό, κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

- Μείωση του απαιτούμενου κόστους αντιμετώπισης των καταστροφών και του απαιτούμενου κόστους 
αποκατάστασης
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 5.a.1 - Μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων  από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές 

και φυσικό περιβάλλον
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3251 Ποσοστό πληθυσμού που προστατεύεται από μέτρα 
διαχείρισης κινδύνων

Ποσοστό Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

79,00 2013 95,00 ΕΔΑΠ Αττικής Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Στην παρούσα Ε.Π. προβλέπονται πόροι του Α.Π.5, με στόχο την συμβολή του ΠΕΠ Αττικής στη μείωση των κινδύνων των πλημμυρικών 
φαινομένων που συνδέονται αφενός με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και αφετέρου, συμβάλλουν 
στην αστική αναζωογόνηση. Λοιπές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και δράσεις μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δρομολογούνται 
από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Επιπροσθέτως προβλέπονται στοχευμένες δράσεις σύστασης και ενίσχυσης μηχανισμών ασφάλειας και πολιτικής προστασίας με συστήματα και 
ειδικό εξοπλισμό, διαμορφώνοντας παράλληλα τεχνικό πλαίσιο προστασίας και προβολής  της βιοποικιλότητας στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά τις κεντρικές δράσεις στις περιοχές Natura, αυτές θα υλοποιηθούν από το τομεακό πρόγραμμα του ΥΜΠΕΡΑΑ. Ειδικότερα το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΠΕΡΑΑ έχει επιλέξει την επενδυτική προτεραιότητα 6d στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιηθούν οριζόντιες δράσεις 
για την προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura και ενδεικτικά: δράσεις κατ΄ εφαρμογή των σχεδίων 
διαχείρισης των περιοχών, υποδομές προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων και της βιοπικοιλότητας κλπ. 

Οι δράσεις θα επιλεγούν μετά από εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκπόνηση σχεδίων για την 
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγική.

Οι δράσεις αυτές θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση των 
κινδύνων.
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Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Όπου είναι εφικτό και κατάλληλο θα ενθαρρυνθούν επενδύσεις σε "πράσινες υποδομές".

 

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων (έργα διευθέτησης ροής υδάτων, έργα βιώσιμης 
διαχείρισης επιφανειακών υδάτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων) με στόχο 
πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.

 Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των 
υδατικών πόρων της Αττικής σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο (ΦΕΚ 1004/Β/2013)

 Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στην ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της προηγούμενης 
περιόδου, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

 Ορθολογική δασική διαχείριση, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, σχεδιασμός και εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης μέσω 
αισθητήρων που θα αποδώσει οφέλη στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και χρηματοδότηση μικρών 
έργων πυρόσβεσης με συλλογή νερού (μικροί ταμιευτήρες - φράγματα που έχουν και αντιπλημμυρική προστασία)

 Δράσεις υποστήριξης πυροσβεστικής και λοιπών φορέων στο πλαίσιο ενίσχυσης των μηχανισμών ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της 
Περιφέρειας

 Ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου λειτουργικών υποδομών φιλικών στους ποδηλάτες, στους ανθρώπους με αναπηρία και σε ηλικιωμένους, για 
ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες μετακίνησης και ήπιας άθλησης.

 Έργα αποτροπής από τη διάβρωση παραθαλάσσιων περιοχών, εκτός τουριστικής εκμετάλλευσης και προστασία θαλάσσιας ζωής της Αττικής

Κύριες Ομάδες Στόχου:
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Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

 Πολίτες και Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, Περιφέρεια Αττικής, ΟΤΑ Α' βαθμού, Πυροσβεστικό Σώμα, ΥΠΕΘΑ, κλπ

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

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.

Βασικό κριτήριο επιλογής πράξεων στη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα, αποτελεί η συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και 
2007/60/ΕΚ καθώς και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – ΣΔΚΠ (FRMPs) για το Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής (ΦΕΚ 
2693/Β/06-07-2018), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης, καθώς και το αναθεωρημένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (River Basin ManagementPlan) (1η Αναθεώρηση - ΦΕΚ 1004/Β/2017).

Η ΔΑ μέσω των κριτηρίων επιλογής πράξεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας που 
εκπονείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, θα διασφαλίζει την επιπλέον προστασία του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής από κινδύνους 
πλημμύρας, όπως αυτό αποτυπώνεται στον δείκτη αποτελέσματος και όχι σε συγκεκριμένες περιοχές. Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε 
περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο (lessprotectedareas).

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων
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Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται 

στο οικοσύστημα
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO20 Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

620.721,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ

Ετήσια

CO23 Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ-
ΕΣΠΑ

Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 05  -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 05 -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με 
την περίπτωση
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Άξονας προτεραιότητας 05 -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με 
την περίπτωση

Α Γ Σ Α Γ Σ

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21.591.808,00 84.811.342,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης ΟΠΣ

CO20 O Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

280.000,00 620.721,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης ΟΠΣ

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 05 -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Κωδικός Ποσό σε 
ευρώ

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή 0,00

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000 0,00

ERDF Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, 
καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης 
καταστροφών

67.849.074,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 05 -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 67.849.074,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 05 -  Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
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Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 67.849.074,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 12.548.396,50

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 55.300.677,50

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
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.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 06
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 6a

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

6.a.1
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Τίτλος του ειδικού στόχου Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας για τα απόβλητα

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας
 Αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και των Εθνικών Στρατηγικών 

στον Τομέα των υγρών αποβλήτων (Οδηγία 91/271/ΕΚ, ΚΥΑ 5673/400/1997, κ.λπ.)
 Αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και των Εθνικών Στρατηγικών 

στον Τομέα των απορριμμάτων σε Περιφερειακό Επίπεδο (Εφαρμογή Οδηγιών 2008/98/ΕΚ, 94/62/ΕΚ, 
1999/31/ΕΚ)

 Βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων



EL 160 EL

Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 6.a.1 - Εναρμόνιση της Περιφέρειας με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας για τα απόβλητα
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3261 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται 
από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων

% Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

93,00 2009 97,00 Eurostat: Πίνακας "env_wwcon_r2" Έτος

Τ3264 Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που 
εκτρέπονται από την ταφή

Ποσοστό 
(%)

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3,60 2017 7,30 ΕΔΣΝΑ / Διεύθυνση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης 
Αποβλήτων / ΥΠΕΝ, Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ, 
http://wrm.ypeka.gr/)

Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ε.Σ., προβλέπονται δράσεις αντιμετώπισης των  υποχρεώσεων που απορρέουν:

 από τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και Οδηγία 2000/60 με έμφαση στη συμπλήρωση, ολοκλήρωση και επέκταση συστημάτων συλλογής και 
επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας της Περιφέρειας

 από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως προβλέπεται έχει ενσωματωθεί στον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αττικής

Και στις δύο αυτές κατηγορίες δράσεων, προβλέπονται παράλληλα Τομεακές παρεμβάσεις, τόσο ολοκλήρωσης των βασικών αντίστοιχων υποδομών 
(ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), όσο και μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, όπου κάτι τέτοιο είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό (ΕΠΑνΕΚ).

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων για την κάλυψη των οικισμών Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και η αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από συστήματα συλλογής λυμάτων στους οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας της 
Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με παρεμβάσεις από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με εκχώρηση πόρων του Ταμείου Συνοχής στη Διαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, μέσω των πόρων της εκχώρησης θα υλοποιηθούν και δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ θα δρομολογηθούν συμπληρωματικές παρεμβάσεις στον τομέα των υγρών αποβλήτων όπως δράσεις παρακολούθησης της 
λειτουργίας των υφιστάμενων ΕΕΛ της Αττικής (βλ. συνημμένο χάρτη με υφιστάμενες και προβλεπόμενες ΕΕΛ) και δράσεις επαναχρησιμοποίησης 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ 145116/2011.

Όσον αφορά στα αστικά στερεά απόβλητα,  προωθούνται παρεμβάσεις που προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής (ΦΕΚ 
4175/Β/23.12.2016) (ανώτερα στάδια της ιεράρχησης των δράσεων - άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ) με έμφαση στην πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων, την επαναχρησιμοποιηση και ανακύκλωση και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με στόχο την μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

Ενδεικτικές Δράσεις: 

Στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων:

 Κατασκευή - ολοκλήρωση ΕΕΛ Περιφέρειας (σε συνεργασία με ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 Συμπλήρωση και ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας υφιστάμενων ΕΕΛ της Αττικής
 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε νέες ή υφιστάμενες ΕΕΛ με έμφαση στην αστική και περιαστική χρήση κατά την 

έννοια της ΚΥΑ 145116/2011

Στον τομέα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ):

 Περιφερειακές υποδομές διαχείρισης ΑΣΑ (προμήθεια εξοπλισμού).
 Ολοκληρωμένη (αποκεντρωμένη) Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε νησιά και σε μικρούς / απομακρυσμένους οικισμούς της 

Περιφέρειας Αττικής (Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΣΑ Κυθήρων, Εγκαταστάσεις διαχείρισης σε άλλα νησιά της 
Περιφέρειας)

 Ανάπτυξη δικτύου «Πράσινων Σημείων»
 Προώθηση μονάδων διαχείρισης βιοαποβλήτων
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

 Στοχευμένη διαχείριση βιομηχανικών, υγειονομικών, επικινδύνων και μη, αποβλήτων
 Αποκατάσταση - απόδοση ρυπασμένων χώρων σε νέες χρήσεις που συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση

Τέλος, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΣ προβλέπονται δράσεις για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Πολίτες - κάτοικοι Δήμων Περιφέρειας, κάτοικοι περιοχών που δεν διαθέτουν συστήματα διαχείρισης ΑΣΑ
 Κάτοικοι - επισκέπτες νησιών, κάτοικοι αστικών περιοχών χωρίς δίκτυο αποχέτευσης, κάτοικοι σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, ΕΔΣΝΑ, ΥΠΕΝ, ΕΓΥ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Για την επιλογή των πράξεων κατά την εφαρμογή του ΕΠ, η ΔΑ θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία & κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζει 
ύστερα από την έγκρισή τους από την Επ. Παρ. του ΕΠ (αρθρ. 125, παρ. 3 (α) και 111, παρ. 2(α) του Καν. 1303/2013).
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας & των κριτηρίων για την αξιολόγηση & επιλογή των πράξεων είναι η αξιολόγηση 
ως προς τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα & αποτελεσματικότητά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή τους στην επίτευξη 
των Ειδικών Στόχων & των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη επενδυτική προτεραιότητα των αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ. Η 
μεθοδολογία & τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς & αφορούν στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών-γυναικών & της μη-διάκρισης & της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης & 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 & την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες & 
συμπληρωματικότητες με άλλες πράξεις, Ταμεία & ΕΠ.

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

Σε ό,τι αφορά στους δικαιούχους, η ΔΑ θα καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια-βάσει κατευθύνσεων της ΕΑΣ-στη βάση των οποίων θα αξιολογεί την 
ικανότητα & 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 & την αντιμετώπιση της οικονομικής & κοινωνικής κρίσης.

Η νέα περίοδος, ακολουθώντας την έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων, θέτει σαφείς προτεραιότητες & παράλληλα 
επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν θα 
επιλέγονται βιολογικοί καθαρισμοί που εντάσσονται σε κατώτερη της Γ' κατηγορίας, έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, μικρή τοπική οδοποιία κ.λπ. 
Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί Δ κατηγορίας, τοπικές συνδέσεις, κλπ.) μόνον 
όταν αυτές 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 & θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις από τις ΔΑ.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Η συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΚ & 2008/98/ΕΚ καθώς & με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (FloodRiskManagementPlan) & 
το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (RiverBasinManagementPlan) αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν 
λόγω Επ. Προτερ.

Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

i. Δεν δικαιολογείται η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε όλες τις νές μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στα ΠΕΣΔΑ. 
Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ για οποιαδήποτε νέα μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας θα περιορίζεται μόνο σε επαρκώς αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, που η χωρητικότητά τους δε θα υπερβαίνει το 50% της παραγόμενης ποσότητας ποσότητας αποβλήτων της εν λόγω Περιφέρειας, ώστε 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας υπερδιαστασιολογημένων εγκαταστάσεων & οι στόχοι ιεράρχησης των αποβλήτων τηρούνται πλήρως. 
Επιπλέον, τα έργα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται & κατασκευάζονται με τρόπο που να επιτρέπει στο μέλλον τη μετατροπή τους, ώστα να εκτελούν 
εργασίες ανακύκλωσης. Αυτό ισχύει για όλα τα μη-μεγάλα & τα μεγάλα έργα.

ii. Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ των έργων για τη χωριστή συλλογή, την ανακύκλωση, εκστρατείες 
εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης & για την κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης.

iii. Η χωριστή συλλογή 5 κατ. αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί & βιολογικά απόβλητα), όπως καθορίζεται στο ελληνικό ΕΣΔΑ, πρέπει να 
υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους Δήμους & τις Περιφέρειες όπου προβλέπονται μονάδες μηχανικής-
βιολογικής επεξεργασίας. Οι Δήμοι αυτοί καλούνται να δημιουργήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα λειτουργικό σύστημα χωριστής συλλογής των 5 
αυτών κατ. αποβλήτων σε συμμόρφωση με τον ΕΣΔΑ πριν την υλοποίηση των ειδικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή στο πλαίσιο 
της υλοποίησής τους.

Στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

SO017 Ποσότητα Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων 
(ΒΑΑ) που εκτρέπονται από χώρους ταφής

Τόνοι ανά έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

20.760,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO19 Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης ΟΠΣ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 6b

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 
που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

6.b.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε  υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας, με έμφαση στα νησιά και σε 
περιοχές με μεγάλο πληθυσμό αιχμής

 Αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα 
των Υδάτων (Οδηγία 2000/60, εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικής Λεκάνης Αττικής) και συμβολή στην 
ικανοποίηση της Αιρεσιμότητας που σχετίζεται με τα ύδατα,

 Συμβολή στην εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικής Λεκάνης Αττικής (ΦΕΚ 4672/Β/2017 - 1η 
αναθεώρηση) και στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών 
πόρων
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 6.b.1 - Επέκταση δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε  υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3262 Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που έχει πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας νερό ύδρευσης

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

89,40 2013 95,00 ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής & 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Προβλέπονται δράσεις που στοχεύουν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγία 98/83/ΕΚ για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και στη 
βιώσιμη διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, όπως ολοκλήρωση υποδομών ύδρευσης, κυρίως σε νησιά και απομακρυσμένους 
οικισμούς της Περιφέρειας, εφαρμογή συστημάτων ελέγχου διαρροών στις εγκαταστάσεις και στα δίκτυα ύδρευσης κ.λπ.

Ενδεικτικές Δράσεις: 

 Εγκαταστάσεις- Υποδομές για την ύδρευση νησιών και μικρών οικισμών με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 98/83/ΕΚ
 Εκσυγχρονισμός - αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης (τηλεχειρισμός κλπ)
 Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συστήματα υδροληψίας, καθώς και σε δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής
 Εφαρμογή συστημάτων επεξεργασίας νερού (π.χ. αφαλατώσεις) για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή δύσκολα προσβάσιμες 

παράκτιες περιοχές της Αττικής με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες

Στοχευμένες δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και  την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία 
και διαχείριση των υδατικών πόρων:

 Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ζωνών ανάμιξης σε επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά συστήματα
 Σχεδιασμός και εφαρμογή συμπληρωματικών προγραμμάτων Παρακολούθησης ειδικών ρύπων σε επιφανειακά, υπόγεια υδατικά συστήματα 

και ύδατα κολύμβησης
 Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών συμπεριλαμβανομένων και ειδικών γεωχημικών ‐ Υδροχημικών 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

μελετών για τη διερεύνηση υπερβάσεων των πρότυπων ποιότητας περιβάλλοντος (ΡΡΡ)

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Κάτοικοι - επισκέπτες νησιών, κάτοικοι αστικών περιοχών χωρίς δίκτου, κάτοικοι σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Περιφέρεια Αττικής, ΟΤΑ Α' βαθμού, ΕΓΥ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 

 

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

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 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν θα 
επιλέγονται βιολογικοί καθαρισμοί που εντάσσονται σε κατώτερη της Γ κατηγορίας, έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, μικρή τοπική οδοποιία κλπ. 
Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί Δ κατηγορίας, τοπικές συνδέσεις, κλπ.) μόνον 
όταν αυτές 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.



EL 172 EL

Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Βασικό κριτήριο επιλογής πράξεων στην εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα αποτελεί η συμμόρρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ & 
καθώς και με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (FloodRiskManagementPlan) και το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 
(RiverBasinManagementPlan).

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν 

οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 104.395,00 Σύστημα Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 6c
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 6.c.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη 
με τη στήριξη της Ένωσης

 Προστασία, ανάδειξη και ενσωμάτωση του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής στην αναπτυξιακή 
διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής της Περιφέρειας

 Προστασία, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας μνημείων και μουσείων της Αττικής
 Ανάδειξη των τοπόσημων των αστικών περιοχών της Περιφέρειας, καθώς και της συνολικής τους 

αντιληπτής εικόνας και δυναμικής από κατοίκους και επισκέπτες
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 6.c.1 - Ανάδειξη υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3263 Αριθμός εισιτηρίων 
πολιτιστικών χώρων της 
Περιφέρειας

Αριθμός Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες

4.515.567,00 2013 4.876.812,00 Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  / ΕΛΣΤΑΤ 
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-
themes?p_param=A1802)

Έτος / Μηνιαία
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Προβλέπεται παρεμβάσεις ανάδειξης και βελτίωσης επισκέψιμων  υποδομών πολιτισμού – τουρισμού μητροπολιτικής εμβέλειας, με στόχο τη 
συμβολή στην αστική αναζωογόνηση και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Αττικής ως διεθνώς αναγνωρίσιμου τουριστικού προορισμού.

Η συνεκτικότητα των δράσεων αυτων με λοιπές παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης, ΠΣΕΕ, city-break, βελτίωσης των υποδομών κρουαζιέρας, 
διαχείρισης επισκεπτών κ.ο.κ. διασφαλίζεται μέσω της πρόβλεψης δράσεων ΒΑΑ, με αξιοποίηση αντίστοιχων τομεακών δραστηριοτήτων (ΕΠΑνΕΚ), 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η (με φυσικά μέσα) προβολή της Περιφέρειας. Σημειώνεται ότι η καινοτόμος προβολή της Αττικής με ηλεκτρονικά 
μέσα προωθείται μέσω της ΠΣΕΕ στο πλαίσιο των Α.Π. 2 και 3.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ανάδειξη – αξιοποίηση αστικών «τοπόσημων» που συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση και στην ελκυστικότητα των αστικών κέντρων
 Υποδομές μνημείων – μουσείων που έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ris3
 Ανάδειξη μεμονωμένων τοπόσημων της Περιφέρειας Αττικής, εκτός αστικού ιστού, που έχουν ιστορική σχέση με αντίστοιχα των υπό 

παρέμβαση περιοχών
 Προστασία, ανάδειξη, βελτίωση επισκεψιμότητας δασικών & φυσικών περιοχών της Περιφέρειας, που σχετίζονται πολιτισμικά ή ιστορικά με 

τις περιοχές παρέμβασης, προστατευόμενων ή όχι, στο πλαίσιο κοινωνικών πρωτοβουλιών αειφόρου επιχειρηματικής δράσης

Κύριες Ομάδες Στόχου:
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

 Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής,  Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Τουρισμού, ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Δ/νσεις Δασών

 

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

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.

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 κλπ.

 

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης δράσεων με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα 
παρέχεται με την προϋπόθεση διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας και βιωσιμότητας. Η διασφάλιση αυτή θα παρέχεται μέσω της 
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης των σχετικών δράσεων
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300.311,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 6e

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον 
περιορισμό του θορύβου

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

6.e.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής εντός και εκτός ΟΧΕ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Προώθηση δράσεων αστικής αναζωογόνησης σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο σε 
υποβαθμισμένες περιοχές ή/και σε περιοχές εμβληματικού χαρακτήρα / ειδικής δυναμικής, οι οποίες θα συμβάλλουν 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάδειξη της μητροπολιτικότητας της Αττικής
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 Προώθηση συνδυασμένων δράσεων με τομεακές παρεμβάσεις για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και 
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων

 Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση «δευτερογενών» ιδιωτικών επενδύσεων
 Αύξηση της απασχόλησης τόσο στις περιοχές παρέμβασης των δράσεων αστικής αναζωογόνησης όσο και σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια
 Εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, με διάχυση των ωφελειών των 

παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Περιφέρεια
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 6.e.1 - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές εφαρμογής εντός και εκτός ΟΧΕ
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3265 Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια 
συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που 
καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

Αριθμός 
ημερών

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

50,00 2013 35,00 Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας-
Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)  ΥΠΕN 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=490&language=el-GR)

Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον και η αστική αναζωογόνησης προωθείται σε περιοχές που παρατηρούνται μείζονο σημασίας 
δημογραφικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές και, οικονομικές προκλήσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την άρση του 
φαινομένου αστικής εγκατάλειψης, την προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την αύξηση και διάχυση 
τουριστικών ροών πολλαπλών ενδιαφερόντων.

Η συνεκτικότητα των δράσεων της συγκεκριμένης Ε.Π., με εκείνων της Ε.Π. 6.γ και των δράσεων που εντάσσονται στις Ε.Π. του Α.Π. 4, αλλά και 
των λοιπών Α.Π. που περιλαμβάνουν άϋλες δράσεις,  διασφαλίζεται μέσω της πρόβλεψης Ο.Χ.Ε., με αξιοποίηση αντίστοιχων τομεακών 
δραστηριοτήτων (ΕΠΑνΕΚ, ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Στο πλαίσιο της εδαφικής προσέγγισης, οι «επιλέξιμες» περιοχές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 
«υποβαθμισμένες» και σε «ειδικές δυναμικού χαρακτήρα» (βλ. Κεφάλαιο 4 Προγράμματος).

Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να διαρθρωθούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, να διασφαλίζουν και να αναδεικνύουν βιώσιμες 
«εταιρικές σχέσεις» και να λαμβάνουν υπόψη τους μείζονος χαρακτήρα μητροπολιτικές παρεμβάσεις που συντελούνται τόσο μεσω του ΠΕΠ Αττικής, 
όσο και μέσω τομεακών Ε.Π.

Θα προωθηθούν επίσης στοχευμένες δράσεις εφαρμογής του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και των αντίστοιχων εθνικών στρατηγικών για 
στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, τη χωροταξία και το τοπίο (Οδηγίες 2008/50/ΕΚ, 2004/107/ΕΚ, IED (2010/75, 2002/49/ΕΚ, Ν. 3827/2010, 
Ν.2742/99, σχετικές Αιρεσιμότητες, νέες ευρωπαϊκές πολιτικές κ.λπ.).

Τέλος, κοινό χαρακτηριστικό των παρεμβάσεων αποτελεί η έμφαση  σε αποτελέσματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μείωσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων, αξιοποίησης εμβληματικών επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές από ιδιωτικά κεφάλαια, και μόχλευσης κεφαλαίων με χρηματοδοτικά 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

εργαλεία.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης με επίκεντρο «υποβαθμισμένες» ή «ειδικές δυναμικού χαρακτήρα» 
περιοχές ή συνδυασμού αυτών.

 Πιλοτικές ή επιδεικτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις μείωσης της χρήσης του Ι.Χ.Ε. με κατάλληλες χωρικές παρεμβάσεις και ανασχεδιασμό – 
συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων ΜΜΜ για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μετακινήσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και σε πράσινες μετακινήσεις, σε συνδυασμό με την ΠΣΕΕ

 Βιώσιμη αστική κινητικότητα και ενιαίος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση σε «πράσινες» διαδρομές, ιδίως σε 
υποβαθμισμένες περιοχές

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

Περιφέρεια Αττικής,  Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Τουρισμού, λοιποί Φορείς στο πλαίσιο των «εταιρικών σχέσεων» των Ο.Χ.Ε.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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 



EL 184 EL

Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

 

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 6e:

Η Διαχειριστική Αρχή θα διασφαλίζει μέσω της οικείας πρόσκλησης και των κριτηρίων επιλογής (ως υποχρέωση του δικαιούχου της πράξης), ότι θα 
περιλαμβάνεται η εκπόνηση SustainableUrbanMobilityPlan για τις περιοχές εφαρμογής των ΟΧΕ και κατά συνέπεια οι πράξεις ποτ θα 
χρηματοδοτηθούν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα, η οποία συνδέεται με τα σχέδια ποιότητας αέρα της Οδηγίας 
2008/50/ΕΚ.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Η ενδεχόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων θα γίνει στη βάση των συμπερασμάτων της ex ante αξιολόγησης που εκπονείται σύμφωνα με το 
άρθο 37(2δ) του Καν.1303/2013 για δράσεις ΤΠΕ, ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ.

Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης - Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι 
δείκτες αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά 
κεφάλαια, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 
37 (2) του Κανονισμού ΕΕ αριθ.1303/2013.

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων 
για τον περιορισμό του θορύβου

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) Τιμή-στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων
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Α Γ Σ

SO025 Μήκος δικτύου ποδηλατοδρόμων / 
μονοπατιών

χλμ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 4,60 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO37 Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε 
περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές 
αστικής ανάπτυξης

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 500.000,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

CO38 Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 316.000,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 06  -  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 06 -  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, 
κατά περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

25.325.340,00 102.339.205,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ

K332 Ι Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 0,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ

ΒΣΥ που σχετίζεται με την υλοποίηση του δείκτη CO09.

CO09 O Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 300.311,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ332: "Υπογραφή 5 

κυρίων συμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. 

πληρωμών 48,75 % μέχρι τέλους του 2018".
CO18 O Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

25.000,00 104.395,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ

CO19 O Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων

Ισοδύναμο 
πληθυσμού

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

28.000,00 34.896,00 ΟΠΣ - 
ΕΣΠΑ

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
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Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 06 -  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης) 10.577.188,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής) 25.600.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 022. Επεξεργασία λυμάτων 10.852.996,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 089. Αποκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μολυσμένων εκτάσεων 0,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 0,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 092. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων 7.193.869,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 27.647.311,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 06 -  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 81.871.364,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 06 -  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 81.871.364,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 31.305.749,3
0

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 50.565.614,7
0
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Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον



EL 189 EL

.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 07
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 7a
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

7.a.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αναβάθμιση  του ρόλου του Πειραιά  στο  σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση των υποδομών κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του «home-porting» και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης 
των κρουαζιεροπλοίων στην Αττική,

Η συνεχής άνοδος της κρουαζιέρας, ενός από τους δυναμικότερους κλάδους του τουρισμού, στο χώρο της 
Μεσογείου, επηρεάζει θετικά και το λιμάνι του Πειραιά, με αύξηση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Ο κορεσμός 
της  δυναμικότητας του λιμένα του Πειραιά, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη 
πολιτική των εταιρειών κρουαζιέρας για την νηολόγηση νέας γενιάς κρουαζιερόπλοιων μήκους 340 μέτρων και 
βυθίσματος άνω των 11 μέτρων, δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες και υποχρεώνει σε αναβάθμιση της λιμενικής 
υποδομής αφού από τις 9 υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού μόνο μια μπορεί να εξυπηρετήσει τα νέα 
κρουαζιερόπλοια. 

 Συνολική αναβάθμιση του ρόλου του Πειραιά στο Ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα

Η προσδοκώμενη αύξηση προσέλευσης κρουαζιερόπλοιων, με την κατασκευή του έργου, με ανάλογη αύξηση 
επιβατών, θα αυξήσει τη ζήτηση της επιλογής του Πειραιά, ως Home- port, με συνέπεια την αναβάθμιση του ρόλου 
του Πειραιά. Ο Πειραιάς αποτελεί ένα από τους σημαντικότερου προορισμούς κρουαζιέρας στο χώρο της Μεσογείου 
υπολείπεται κατά πολύ σε αριθμό επιβατών κρουαζιέρας που τον χρησιμοποιούν σαν HOMEport και βασίζεται 
κυρίως σε διερχόμενους επιβάτες (transit.). Με την επέκταση των λιμενικών   υποδομών καθώς και την υλοποίηση 
των δράσεων αναβάθμισης του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας 
και της Αττικής, αναμένεται να διαχυθούν τα αναπτυξιακά αποτελέσματα και σε άλλες περιοχές της ευρύτερης 
Περιφέρειας.

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού κρουαζιέρας σε εθνικό επίπεδο

Η αύξηση της επισκεψιμότητας του Πειραιά θα οδηγήσει στην ταυτόχρονη αύξηση των επισκέψεων σε άλλους 
τέσσερις προορισμούς κρουαζιέρας εντός του Ελληνικού χώρου λόγω της χρονικής διάρκειας και της ανάγκης 
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δημιουργίας πλέγματος λιμένων – προορισμών ανά δρομολόγιο.

 Βελτίωση της επισκεψιμότητας της Αθήνας και συμβολή στην αναβάθμισή της ως τουριστικού προορισμού

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να  οδηγήσει σε σημαντική αύξηση  των επισκεπτών κρουαζιέρας  και 
συνακόλουθα στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης  κατά 80 εκατομμύρια Ευρώ  ενώ λόγω των 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση της κρουαζιέρας με πληθώρα άλλων κλάδων  (καύσιμα, 
λιπαντικά, τρόφιμα-ποτά, παροχή ύδατος) τα οικονομικά οφέλη διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας με βάση 
βιβλιογραφικά δεδομένα από αντίστοιχα έργα η συνολική αύξηση της δαπάνης προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια Το 
ανωτέρω αποτυπώνεται και από την μέτρηση της συμβολής του έργου στην απασχόληση μέσω της  δημιουργίας 800 
θέσεων εργασίας κατά την φάση κατασκευής, σε 500 άμεσες θέσεις εργασίας ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν  
7500 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια σε πληθώρα κλάδων
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 7.a.1 - Αναβάθμιση  του ρόλου του Πειραιά  στο  σύστημα λιμένων κρουαζιέρας της Νοτιανατολικής Μεσογείου
ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3271 Αριθμός επιβατών/ τουριστών στο λιμάνι του 
Πειραιά

Διακινηθέντες επιβάτες 
κρουαζιέρας

Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1.302.581,00 2013 2.282.728,00 ΟΛΠ Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ενδεικτικές Δράσεις: 

 Επέκταση βασικών λιμενικών υποδομών  υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του Πειραιά  μέσω της κατασκευής 
εξωτερικών λιμενικών έργων (κυματοθραυστών) συνολικού μήκους 1.000μ. και εσωτερικών λιμενικών έργων (κρηπιδοτοίχων) συνολικού 
μήκους 1.100μ. με ωφέλιμο βάθος 18,00μ. και θα δημιουργηθούν συνολικά χερσαίοι χώροι 130.000 m2

Aν ένα έργο πρέπει να περάσει μέσα από μια περιοχή Nαtura 2000, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
αρνητική επίπτωση ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η αρνητική επίπτωση και μέτρα αποκατάστασης/αναμόρφωσης ή 
αποζημίωσης θα πρέπει να προβλέπονται.

Κύριες Ομάδες Στόχου:     

 Πολίτες, Επισκέπτες, Επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού κλπ 

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 ΟΛΠ ΑΕ
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 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Για την επιλογή πράξεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ, η ΔΑ θα εξειδικεύσει συγκεκριμένη μεθοδολογία & κριτήρια που θα εφαρμόζει 
ύστερα από έγκρισή τους από την Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. (αρθρ. 125, παρ. 3(α) & 111, παρ. 2(α) του κανονισμού 1303/2013).

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

Θα επιλέγονται μόνο πράξεις που συνάδουν με επιλεξιμότητες & στόχους των Ταμείων & τούτο θα είναι ξεκάθαρο - μαζί με όλα τα άλλα κριτήρια - 
από την πρόσκληση που θα εκδίδεται προς τους δικαιούχους από την ΔΑ.

Σε ότι αφορά στους δικαιούχους, η ΔΑ θα αξιολογεί την ικανότητα & επάρκειά τους να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.

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

Σύμφωνα με το ΣΕΣ 14-20, κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρή σύνδεση της 
υλοποίησης με τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα & την προστιθέμενη αξία επιλεγόμενων δράσεων. Η νέα περίοδος ακολουθώντας την 
έμφαση που δίνουν οι κανονισμοί στην επίτευξη αποτελεσμάτων θέτει σαφείς προτεραιότητες & παράλληλα επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση επιλογών 
με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει η χρηματοδότηση τέτοιων παρεμβάσεων (π.χ. τοπικές συνδέσεις 
κ.λπ.) μόνον όταν αυτές αποτελούν μέρος χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά  
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Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

είναι απαραίτητα. Αυτό θα αποτελεί ειδικό κριτήριο & θα εφαρμόζεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ειδικά για τον ΑΠ 7:

Στο ΣΕΣ 2014-2020, ρητά ορίζεται ότι η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος χωρικής παρέμβασης με 
συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι απαραίτητα. Η εξαίρεση μπορεί να τύχει 
εφαρμογής μόνο όταν τα έργα τοπικής οδοποιίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος χωρικής παρέμβασης. Η χωρική παρέμβαση θα πρέπει να έχει 
συγκεκριμένο αναμενόμενο & μετρήσιμο αποτέλεσμα. Επιπλέον, ένα έργο τοπικής οδοποιίας πρέπει να πληροί σωρευτικά & τα παρακάτω κριτήρια:

 να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
 να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου & να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
 να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου.

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Οι δράσεις στον τομέα ατμόσφαιρας πρέπει να συνάδουν με τη στρατηγική ΥΠΕN, που εστιάζεται στην εφαρμογή Οδηγιών 2008/50/EC, 2001/81/ΕΚ 
& 2004/107/EC σχετικά με την ποιότητα αέρα & την ατμοσφαιρική ρύπανση, ακολουθώντας τις νέες τάσεις & δεδομένα που πηγάζουν από 
προβλεπόμενες αναθεωρήσεις των άνω Οδηγιών & αξιοποιώντας την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή τους.

Στις προσκλήσεις του ΕΠ θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής να συνάδουν με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο (π.χ. Οδηγία για 
Πλαίσιο Θαλάσσιας Στρατηγικής, πρωτόκολλο Βαρκελώνης, Οδηγία για Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό κα). Θα εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη 
δυνατή συνέργεια & συμπληρωματικότητα με ανάλογες δράσεις του ΕΠ Αλιείας-Θάλασσας. Ειδική αναφορά θα γίνεται στις πιθανές επιπτώσεις στα 
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Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών σύμφωνα με το άρθρο 4(7) Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Για δράσεις με δυνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο ή/και θαλάσσιο οικοσύστημα (π.χ. τουρισμός), η στήριξη θα παρέχεται με την προϋπόθεση 
διασφάλισης της περιβαλλοντικής ισορροπίας & βιωσιμότητας, μέσω της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή/και στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης αυτών.

Το ΠΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι δράσεις στον τομέα μεταφορών προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Επέκταση βασικών λιμενικών υποδομών στο Λιμάνι του Πειραιά: (σύνολο έργου 120,0 Μ€). Το έργο έχει εξετασθεί από την Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμός και έχει εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα καθεστώς ενίσχυσης Κρατική ενίσχυση  SA. 35418 (2012/N) – Επέκταση  λιμένα Πειραιά 
– Ελλάδα Βρυξέλλες C(2013) 3997 final. Ο φάκελος μεγάλου έργου έχει υψηλό βαθμό πληρότητας και θα υποβληθεί άμεσα στην Επιτροπή με την 
ένταξη του έργου.
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3275 Θέσεις ελιμενισμού που 
δημιουργούνται

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2,00 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ - 
ΟΛΠ

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 7b

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 
περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

7.b.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Αναβάθμιση περιφερειακών οδικών αξόνων, που συνδέονται με τα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα, καθώς και 
εκείνων που διευκολύνουν τις μεταφορικές ροές απομακρυσμένων περιοχών από και προς περιοχές 
βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων

 Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, ιδίως σε  οδικούς άξονες αστικών περιοχών με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 7.b.1 - Βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή 
βάσης

Έτος 
βάσης

Τιμή-
στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ3277 Αριθμός θανατηφόρων 
ατυχημάτων 
(παρασύρσεις πεζών)

Αριθμός 
ατόμων

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

58,00 2012 48,00 ΕΛΑΣ 
(http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=81&Itemid=73&lang=)

Έτος
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

Ενδεικτικές Δράσεις: 

 Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα πεζούς σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας 
(πεζογέφυρες)

 Ολοκλήρωση οδικών αξόνων που ξεκίνησαν την προηγούμενη προγραμματική περιόδο (εφόσον καλύπτονται οι κανόνες επιλεξιμότητας της 
περιόδου 2014 - 2020)

 Συμπλήρωση οδικών δακτυλίων και κόμβων

Τα παραπάνω συνδέονται με μέτρα βελτίωσης τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ και  βελτίωσης της αντιμετώπισης των συνεπειών των ατυχημάτων με 
χρήση ενεργητικών μέσων από την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. που εντάσσονται σε τομεακές παρεμβάσεις (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Aν ένα έργο πρέπει να περάσει μέσα από μια περιοχή Nαtura 2000, θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
αρνητική επίπτωση ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η αρνητική επίπτωση και μέτρα αποκατάστασης/αναμόρφωσης ή 
αποζημίωσης θα πρέπει να προβλέπονται.

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

 Κάτοικοι αστικών και περιαστικών περιοχών

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 Περιφέρεια Αττικής
 Ελληνική Αστυνομία

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

–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.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 7:

Όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της εταιρικής σχέσης ΕΣΠΑ 2014-2020,  η τοπική οδοποιία  δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί 
μέρος  χωρικής παρέμβασης με  συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται  ότι είναι 
απαραίτητα.  Η εξαίρεση μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο όταν τα έργα τοπικής οδοποιίας αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος χωρικής  παρέμβασης . Η 
χωρική παρέμβαση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο  αναμενόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Επιπλέον,  ένα έργο τοπικής οδοποιίας να πληροί  
σωρευτικά και τα παρακάτω κριτήρια:

 να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
 να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
 και να μην  έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Οι δράσεις στον τομέα της ατμόσφαιρας πρέπει να συνάδουν με τη σχετική στρατηγική του ΥΠΕN, που εστιάζεται στην εφαρμογή των Οδηγιών 
2008/50/EC, 2001/81/ΕΚ & 2004/107/EC σχετικά με την ποιότητα του αέρα & την ατμοσφαιρική ρύπανση, ακολουθώντας τις νέες τάσεις & 
δεδομένα που πηγάζουν από τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις των παραπάνω Οδηγιών & αξιοποιώντας την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή 
τους.

Το ΠΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

 

 

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των 
πολυτροπικών κόμβων

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, 

περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

SO022 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
μεταφορών

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 11,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 7c

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 
χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 7.c.1
Τίτλος του ειδικού στόχου «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών 

μέσων) στην Αττική»
Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση της δημόσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης στην 
Αττική

 Αύξηση της ελκυστικότητας των καθαρών ΜΜΜ έναντι ανταγωνιστικών ιδιωτικών μέσων
 Μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών από τα ΜΜΜ



EL 204 EL

Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 7.c.1 - «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών 

μέσων) στην Αττική»
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3272 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από μέσα 
σταθερής τροχιάς

Πληθυσμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

60.000,00 2012 85.000,00 Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών Αττικό 
Μετρό ΑΕ

Ετήσια



EL 205 EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ολοκλήρωση τραμ στον Πειραιά

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Πολίτες – επισκέπτες- κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε.  

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

1303/2013 αντίστοιχα).

Και στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7c ισχύουν οι  βασικές αρχές που ισχύουν σε όλους τους Άξονες αλλά και οι ειδικές για τον Άξονα 7 όπως 
καταγράφονται στις προηγούμενες επενδυτικές προτεραιότητες του Άξονα.

Ειδικά για την Επενδυτική Προτεραιότητα 7c

Η βασική κατευθυντήρια αρχή που σχετίζεται με την επίτευξη του ειδικού στόχου 7.c.1.: «Ανάπτυξη και επέκταση βιώσιμων και περιβαλλοντικά 
φιλικών αστικών μεταφορών (Τραμ και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων) στην Αττική», έχει αναμενόμενα αποτελέσματα την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας αστικών μετακινήσεων με έμφαση στην αξιοπιστία, την ασφάλεια, την άνεση, τη μείωση χρόνου και τη φιλικότητα στο περιβάλλον 
και την εν γένει βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των αστικών συγκοινωνιών.

Οι σχετικές πράξεις που εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας και συμβάλουν στην προώθηση του ειδικού στόχου 7.c.1., σχετικά με τις καθαρές 
αστικές μεταφορές, αφορούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης της Γραμμής Τράμ.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού 
θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Ολοκλήρωση επέκτασης Τραμ στο Πειραιά.

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

SO003 Πλήθος οχημάτων / εξοπλισμού Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Ετήσια

CO15 Αστικές συγκοινωνίες: 
Συνολικό μήκος νέων ή 
βελτιωμένων γραμμών τραμ και 
μετρό

χλμ. ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 5,35 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 7e

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 7.e.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης  Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου
 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών δικτύων
 Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 7.e.1 - Διείσδυση του φυσικού αερίου σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3273 Πληθυσμός που καλύπτεται από το δίκτυο 
φυσικού αερίου

Άτομα Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2.616.000,00 2017 0,00 Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) 
Αττικής ΑΕ.

Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η επενδυτική προτεραιότητα 7e θα εξυπηρετήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής. Η αγορά 
του φυσικού αερίου είναι σχετικά νέα και για τη διείσδυσή του σε περισσότερες περιοχές, απαιτούνται ενέργειες έτσι ώστε να επεκταθεί το 
υφιστάμενο δίκτυο.

Οι εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής του αρμόδιου Υπουργείου, στον τομέα του 
φυσικού αερίου «συνδέονται με την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και τη διείσδυσή του σε όλους τους τομείς κατανάλωσης. Η 
υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και η συμμετοχή σε διασυνοριακά έργα ενίσχυσης και κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου, θα μετατρέψουν την 
Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο, συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα 
της εθνικής οικονομίας.». Όσον αφορά το σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο, έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατασκευή νέων δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου, προκειμένου να προωθηθεί η διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές.

Σε εναρμόνιση με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις σε φυσικό αέριο που θα πραγματοποιηθούν μέσω της 
επενδυτικής προτεραιότητας 7e θα οδηγήσουν στην αύξηση της ευελιξίας των δικτύων φυσικού αερίου για να υποστηρίξουν τις προκλήσεις της 
ζήτησης και της προσφοράς, μειώνοντας τη συνολική κλιματική και περιβαλλοντική επίπτωση σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Μέσω της υλοποίησης δράσεων δύναται να αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα δίκτυα φυσικού αερίου μεσαίας και χαμηλής τάσης σε αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές για την προμήθεια αερίου σε πελάτες που βρίσκονται εγγύτερα στο δίκτυο μεταφοράς αερίου και σε ήδη υπάρχοντα τμήματα 
του δικτύου διανομής. Έμφαση θα δοθεί στην στη διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της περιφέρειας για τις οποίες χωρίς την ενίσχυση 
από το Ε.Π. δε θα κρινόταν με χρηματοοικονομικά κριτήρια ως ελκυστική η επένδυση της επέκτασης του δικτύου. Προτιμητέα η επέκταση σε 
περιοχές που παρατηρείται πιο έντονο το φαινόμενο της φτώχειας και κυρίως της ενεργειακής φτώχειας αλλά και η ύπαρξη ικανού αριθμού μικρών 



EL 211 EL

Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

βιοτεχνιών και βιομηχανιών.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης
 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μεσαίας πίεσης.

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Πολίτες – Κάτοικοι αστικών κέντρων και επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: 

 Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

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).
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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. Κριτήριο αποκλεισμού θα αποτελέσει η περίπτωση 
φυσικής ολοκλήρωσης μιας πράξης πριν την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση.

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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα. 

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Οι δράσεις στον τομέα της ατμόσφαιρας πρέπει να συνάδουν με τη σχετική στρατηγική του ΥΠΕN, που εστιάζεται στην εφαρμογή των Οδηγιών 
2008/50/EC, 2001/81/ΕΚ & 2004/107/EC σχετικά με την ποιότητα του αέρα & την ατμοσφαιρική ρύπανση, ακολουθώντας τις νέες τάσεις & 
δεδομένα που πηγάζουν από τις προβλεπόμενες αναθεωρήσεις των παραπάνω Οδηγιών & αξιοποιώντας την εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή 
τους.

Το ΠΕΠ Αττικής θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να επιτυγχάνονται συνέργειες, θα είναι σε συνάφεια με τα 
προβλεπόμενα στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα σε αυτή σχέδια ποιότητας αέρα.

Θα εξετάζεται η συμβολή της κάθε πράξης στην μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τα PM, SO2, NO2.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και 
μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

7e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της 
ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

SO010 Δίκτυο φυσικού 
αερίου

χλμ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 07  -  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 07 -  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με 
την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

27.863.930,00 104.277.573,00 Σύστημα πληροφόρησης 
(ΟΠΣ)

T3374 Ι Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1 0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης ΟΠΣ

Συνδέεται με τον δείκτη CO15.

Τ3373 Ι Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

1 0,00 Σύστημα 
παρακολούθησης ΟΠΣ

Συνδέεται με τον δείκτη εκροών Τ3275.

Τ3275 O Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 2,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης ΟΠΣ

Ο δείκτης συνδέεται με τον Τ3373

CO15 O Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ 
και μετρό

χλμ. ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 5,35 Σύστημα 
παρακολούθησης ΟΠΣ

Συνδέεται με τον δείκτη Τ3374.

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
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2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 07 -  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 007. Φυσικό αέριο 0,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί) 22.160.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 039. Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 18.210.058,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 043. Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού) 43.052.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 07 -  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 83.422.058,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 07 -  Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 83.422.058,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 0,00

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 83.422.058,00
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Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα 
προτεραιότητας 08

Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 8iii

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων



EL 218 EL

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 8iii1
Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της απασχόλησης, μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη 
με τη στήριξη της Ένωσης

 Δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως σε εταιρικό επίπεδο ή/και προώθηση της αυταπασχόλησης νέων 
επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ

 Ανάπτυξη φυτωρίων επιχειρηματικών ιδεών και εκκόλαψης επιχειρήσεων.
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα της ζήτησης από τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 Συμβολή στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών της Περιφέρειας
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 8iii -  Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης για 
τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που χρησιμοποιείται ως βάση 
για τον καθορισμό στόχων

Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για την τιμή 
βάσης και την τιμή-στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

11305 Αριθμός επιχειρήσεων που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα χρόνο 
μετά τη λήξη της παρέμβασης

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 312,00 Αριθμός 2014 0,00 Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο / TAXISNET

1 έτος μετά την ολοκλήρωση 
των πράξεων

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Μέσω της παρούσας Ε.Π. προωθείται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε εταιρικό ή ατομικό επίπεδο στους τομείς της ΠΣΕΕ.

Προβλέπονται δράσεις φιλοξενίας και αρχικής στήριξης σε «φυτώρια ιδεών και επιχειρήσεων»,  βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων 
επιχειρηματιών («σχολεία επιχειρηματικότητας»), επενδυτική στήριξη για την έναρξη αυτοαπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεις, καθώς και 
δημιουργία επιχειρήσεων, υποστήριξη κατά τα αρχικά στάδια λειτουργιας των επιχειρήσεων κ.λπ. με γνώμονα την στόχευση στους τομείς της ΠΣΕΕ.

Οι ενισχύσεις μπορεί να λάβουν μορφές άμεσης ενίσχυσης, έμμεσης στήριξης και μικροχρηματοδοτήσεων. Υπό προϋποθέσεις, θα προωθηθούν 
«κοινά» σχέδια απασχόλησης και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με λειτουργικό ή χωρικό προσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι παρεμβάσεις 
είναι δυνατόν να ενταχθούν σε Ο.Χ.Ε.

Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν χρηματοδοτούνται από τομεακές ή άλλες παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ, οπότε διακρίνονται από στοχευμένη 
προσέγγιση, επιδεικτικό χαρακτήρα και αξιοποίηση εργαλείων και παρεμβάσεων από λοιπούς Α.Π. του ΠΕΠ Αττικής, μεταξύ των οποίων ο Α.Π.3 και 
ο Α.Π.9 και ειδικότερα στην ΕΠ 9.i (στην οποία περιλαμβάνονται αντίστοιχες δράσεις με ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες) και στην 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΠ 9.v (στην οποία περιλαμβάνονται αντίστοιχες δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία).

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 Νέοι Επιχειρηματίες (άνω των 30 ετών), νεοιδρυόμενες ΜΜΕ
 Άνεργοι

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 ΥΠΑΑν, Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια,  ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ταμεία, Δήμοι, Clusters κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η ενδεχόμενη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων θα γίνει στη βάση των συμπερασμάτων της exante αξιολόγησης που εκπονείται σύμφωνα με το άρθο 
37(2δ) του Καν.1303/2013 για δράσεις ΤΠΕ, ΜΜΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και ΑΠΕ.
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Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης - Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι 
δείκτες αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά 
κεφάλαια, ανάλογα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 
37 (2) του Κανονισμού ΕΕ αριθ.1303/2013.

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

11304 Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 ΠΣΚΕ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 8v
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

8.v.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό και συλλογικό επίπεδο και προσαρμογή επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές



EL 223 EL

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη 
μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

 Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ

 Διάγνωση αναγκών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής σε τομεακό / 
χωρικό επίπεδο

 Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων στήριξης της καινοτομίας και βελτίωσης της παραγωγικότητας των 
υφιστάμενων ΜΜΕ μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης υφιστάμενων ΜΜΕ.

 Διεύρυνση της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων με βάση διεθνή πρότυπα
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των ΜΜΕ, ιδίως 

στους τομείς της ΠΣΕΕ
 Συμβολή στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 8v -  Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για την 
τιμή βάσης και την τιμή-

στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

CR03 συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

0,00 0,00 0,00 Αριθμός 2014 2.340,00 Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα (microdata) των 
συμμετεχόντων που καταχωρούνται από τους Δικαιούχους στα απογραφικά δελτία 
εξόδου των πράξεων του ΕΚΤ

Τα δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται 
μέσω των απογραφικών δελτίων εξόδου των 
πράξεων ΕΚΤ και κα

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Μέσω της παρούσας Ε.Π. εφαρμόζονται «Ολοκληρωμένα Σχέδια Αναδιάρθρωσης» (Ο.Σ.Α.) των Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται ή στοχεύουν 
να επεκτείνουν τις λειτουργίες τους στους τομείς της ΠΣΕΕ. Σε τομεακό επίπεδο (ΕΠΑνΕΚ) εφαρμόζονται αντίστοιχες παρεμβάσεις στους τομείς 
προτεραιότητας της Χώρας.

Αναπτύσσονται επίσης συστήματα και εργαλεία προώθησης της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των 
προσόντων των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις του συγκεκριμένου Α.Π. συνδυάζονται με εκείνες του Α.Π.3 του ΠΕΠ Αττικής. Η υποστήριξη των ΜΜΕ στον πλαίσιο του Α.Π.3 
στοχεύει στην οικονομική, χρηματοοικονομική και παραγωγική αναδιάρθρωση. Η υποστήριξη των ΜΜΕ στον πλαίσιο του Α.Π.8 δίδει έμφαση στην 
λειτουργική και στρατηγική αναδιάρθρωση, στοχεύει δε σε συστήματα και εργαλεία αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των 
Επιχειρήσεων.

Η προώθηση της προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ θα δρομολογηθεί κυρίως μέσω δύο εναλλακτικών Ο.Σ.Α. των ΜΜΕ, ανάλογα με τη διάγνωση των 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

αναγκών των Επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές:

 1ο επίπεδο: Ο.Σ.Α. που αφορούν προγράμματα  ανάκαμψης των Επιχειρήσεων, με εστίαση σε συγκεκριμένα μέτρα άμεσης ανταπόκρισης.
 2ο επίπεδο: Ο.Σ.Α. που αφορούν στη βελτίωση της αξίας των Επιχειρήσεων.

Θα προβλεφθεί η εφαρμογή Ο.Σ.Α. σε «συνεργατικό επίπεδο» για επιχειρήσεις που είτε συγκροτούν μία κοινή και ομογενοποιημένη «αλυσίδα αξίας» 
στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ, είτε είναι εγκατεστημένες σε θύλακες παραγωγικής, αστικής ή/και κοινωνικής υποβάθμισης και διατυπώνουν ένα ενιαίο 
σχέδιο αναδιάρθρωσης μέσω κοινών επιλογών, δράσεων και πρωτοβουλιών. Στην περίπτωση αυτή, είνμαι δυνατόν τα σχέδια αναδιάρθρωσης να 
ενταχθούν σε Ο.Χ.Ε.

Η χρηματοδότηση αντίστοιχων δράσεων που αφορούν στο ΕΤΠΑ και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων θα δρομολογηθεί μέσω του Α.Π.3.

Η «επιλογή» του επιπέδου αναδιάρθρωσης των Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Α.Π.8 θα γίνεται μέσω εργαλείων αυτοαξιολόγησης και 
«διευκολυντών» υψηλού επιπέδου. Ανάλογα με τη διάγνωση των αναγκών, μία επιχείρηση θα «προωθείται» στο 1ο ή στο 2ο επίπεδο, 
διαμορφώνοντας κοινούς στόχους με τη δέσμευυση σε αυτούς των εργοδοτών και των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση στοχεύεται η μετάβαση από 
τις «οικογενειακές» επιχειρήσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις με εταιρική συγκρότηση και διοίκηση. Οι σταρτηγικές προσαρμογής των Επιχειρήσεων 
προωθούνται μέσω «ομάδων αναδιάρθρωσης» (restructuringteams) στις οποίες συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και εξωτερικοί 
εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο των Ο.Σ.Α. περιλαμβάνονται δράσεις όπως η αξιολόγηση του προσωπικού, η εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης και πιστοποίησης 
προσόντων καθώς και η προσέλκυση νέων ανέργων από την αγορά, ανάλογα με τα επιχειρησιακά μοντέλα αναδιάρθρωσης που θα επιλεγούν.

Οι επαγγελματικοί / συλλογικοί φορείς θα εμπλακούν στη διαδικασία αυτή, τόσο μέσω της ΠΣΕΕ, όσο και μέσω της παροχής τενχογνωσίας, διάδοσης 
των αποτελεσμάτων, αριστείας κ.λπ.
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Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Κύριες Ομάδες Στόχου: 

 ΜΜΕ της Περιφέρειας (Υφιστάμενες), Εργαζόμενοι, Επιχειρηματίες

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

ΥΠΑΑν, Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ενδιάμεσοι φορείς Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ταμεία, Δήμοι, Clusters κ.λπ.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Θα εξετασθεί η δημιουργία «κοινού» Ταμείου διασφάλισης συνεργειών πόρων ΕΤΠΑ (Α.Π.3) και ΕΚΤ (Α.Π.8) και, όσον αφορά στις ευπαθείς 
ομάδες, στον Α.Π.9 (ΕΠ 9.i).
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας (κατά 

περίπτωση) Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO05 απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.340,00 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

CO23 αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
/ ΟΠΣ

Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 08  -  Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που προωθούν την 
κοινωνική καινοτομία, καθώς η κοινωνική καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων, η οποία προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, ενώ βρίσκει πεδία εφαρμογής στους 
τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι δράσεις του ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν στον ΑΠ 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας 
των εργαζομένων» θα συνεισφέρουν στην επίτευξη και των Θεματικών Στόχων 1-3 που αφορούν τη RIS.
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2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 08 -  Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την 
περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

4.755.510,00 3.000.000,00 Σύστημα Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

11304 O Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

170 0,00 ΠΣΚΕ

CO05 O απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχολουμένων

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

250,00 Σύστημα Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 08 -  Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε 

ευρώ
ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων

0,00

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 2.400.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 08 -  Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 2.400.000,00
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Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 08 -  Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 2.400.000,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 1.536.112,35

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 863.887,65

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Τεχνική Συνδρομή του Α.Π. 8, θα αφορά ενδεικτικά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 προετοιμασία μηχανισμών και εργαλείων διάγνωσης αναγκών, αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης σχεδίων αναδιάρθρωσης 
υφιστάμενων ΜΜΕ, δημιουργίας «φυτωρίων» ιδεών και επιχειρήσεων, εργαλείων αξιολόγησης και κινητοποίησης στελεχών των επιχειρήσεων 
κ.λπ.

 διερεύνηση μόχλευσης των χρηματοδοτικών πόρων του Α.Π. μέσω χρηματοδοτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων, με έμφαση στις 
«μικροχρηματοδοτήσεις», τις εγγυήσεις και τις συνέργιες μεταξύ του Α.Π.8 και του Α.Π.3 του ΠΕΠ Αττικής

 ενημέρωση, διάχυση και ευαισθητοποίηση τελικών χρηστών και δικαιούχων σε σχέση με τις δράσεις του Α.Π.
 έγκαιρη προετοιμασία Οδηγών, προσκλήσεων κ.λπ.
 βελτίωση της διοικητικής ικανότητας Υπηρεσιών και Φορέων που σχετίζονται με την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό 
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επίπεδο (Περιφέρεια Αττικής, Επιμελητήρια, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Φορείς ενίσχυσης των start-ups κλπ.) και στη δημιουργία ικανοτήτων των στελεχών 
τους, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ, στο πλαίσιο της ΠΣΕΕ.
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 09
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 9i

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

9.i.1
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Τίτλος του ειδικού στόχου Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με 
έμφαση σε άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό, ανάλογα με τη χαρτογράφηση των ευπαθών ομάδων και με προτεραιότητα σε θύλακες φτώχειας και 
κοινωνικού διαχωρισμού.

 Βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην 
απασχόληση των ευπαθών ομάδων

 Διατήρηση και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με ευθύνες φροντίδας κυρίως γυναικών, 
μακροχρόνια άνεργων, δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημμένου εισοδήματος, κ.ο.κ.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9i -  Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για 
την τιμή βάσης και την 

τιμή-στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που 
διατηρούν τη θέση

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 6.616,00 Αριθμός 2014 32.000,00 OΠΣ, microdata Ετήσια

10903 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που κατέχουν θέση εργασίας εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 472,00 Αριθμός 2014 225,00 Απολογιστικά στοιχεία 
από τις δράσεις ΤΟΠΕΚΟ 
προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου

Ετήσια Έκθεση 
2019 και 2025

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης
Ενδεικτικές Δράσεις:

 Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής / τοπικής 
οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση.

 Ολοκληρωμένες δράσεις  / παρεμβάσεις για «ειδικές - ευπαθείς» ομάδες  του πληθυσμού της Περιφέρειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται  
πλέγμα δράσεων προετοιμασίας για προώθηση στην απασχόληση (λ.χ. συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, 
κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση, «χολείων» επιχειρηματικότητας, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ).

 Προώθηση στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων σε εταιρικό ή 
ατομικό επίπεδο, με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (microloans, start-ups κ.λπ.). Αξιοποίηση «οριζόντιων εργαλείων» με τον Α.Π.8 
(Ε.Π. 8iii).

 Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
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Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα και ευάλωτες ομάδες, με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού 
Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των ευπαθών ομάδων   μπορεί να αξιοποιήσει εργαλεία άμεσης ενίσχυσης, έμμεσης στήριξης και 
μικροχρηματοδοτήσεων. Υπό προϋποθέσεις, θα προωθηθούν «κοινά» σχέδια απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με λειτουργικό ή χωρικό 
προσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να ενταχθούν σε Ο.Χ.Ε. σε συνδυασμό με λοιπές δράσεις κοινωνικής 
ενσωμάτωσης σε τοπική κλίμακα.

Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα 
διδάγματα της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων 
δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με 
ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών 
δράσεων. Για τις δράσεις Εναρμόνισης & Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 € 450 εκ. ΚΣ (580 εκ ΔΔ), 
εκ των οποίων € 254,1 εκ. ΚΣ (329,1 εκ. ΔΔ)από τα ΠΕΠ. Τα ΠΕΠ θα εστιάσουν σε άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και κυρίως  γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) ενώ το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & 
Δια Βίου Μάθηση θα εστιάσει την ενίσχυσή του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες 
με επισφαλή θέση εργασίας είτε άνεργες.

Για την δράση της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εντός του Α’ εξαμήνου του 2018 θα επικαιροποιηθεί η συμφωνία 
μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το πλάνο απομείωσης της κοινοτικής συνδρομής.
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Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

Υπ. Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης
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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ 
και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.

Επίσης, πριν από την ενεργοποιήση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά πριλαμβάνονται και οι 
παιδικοί / βρεφονηπιακοί κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχόλησης

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 
εξαρτώμενων ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

200,00 39.800,00 40.000,00 OΠΣ, 
microdata

Ετήσια

10902 Άνεργοι ωφελούμενοι από ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 1.500,00 ΟΠΣ / 
microdata

Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9ii1

Τίτλος του ειδικού στόχου Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες
 Βελτίωση των δομών και διεύρυνση των υπηρεσιών στήριξης μελών ομάδων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες 

κοινότητες με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και έμμεσο αποτέλεσμα 
την  αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες αυτοί διαβιούν (με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού»
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Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9ii2

Τίτλος του ειδικού στόχου Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση των όρων πρόσβασης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην αγορά εργασίας
 Βελτίωση των όρων κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων κοινωτήτων
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9ii -  Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για 
την τιμή βάσης και την 

τιμή-στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 0,00 Αριθμός 2014 65,00 Έρευνα Ολοκλήρωση 
μελέτης 
αξιολόγησης

11104 Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) που 
δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/χκατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέσ

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Άτομα 472,00 Αριθμός 2014 30,00 OΠΣ, microdata Ετήσια

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

IΕνδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣ 9ii1 «Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες»:

 Λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου απαιτείται
 Λειτουργία onestopshops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες [συμπεριλαμβανομένων 

μεταξύ των άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών και όπου απαιτείται χώρων υγιεινής (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), ξενώνες 
ύπνου (για παροχή  προσωρινής φιλοξενίας και ανακούφιση των «αστέγων στο δρόμο» που αφορούν αποκλειστικά σε υπηρεσίες 
διανυκτέρευσης, υγιεινής και μερικής σίτισης)] και κινητές μονάδες.

Τονίζεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας / OneStopShops προσφέρουν μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη. Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η 
διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.



EL 241 EL

Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

 Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας για Άστεγους (ΑΚΗΑ) (παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, 
κυρίως για κάλυψη χρόνιων αστέγων).

 Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ). Η δράση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη των οικογενειών, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα (κακοποίηση, δυσαρμονία σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη 
μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και επιδρώντας θετικά στην 
αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

 Κέντρα Παρακολούθησης του Ο.ΦΗ.ΛΙ. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους). Τα εν λόγω κέντρα θα 
λειτουργήσουν σε Δήμους. Το δίκτυο του Ο.Φ.ΗΛΙ  θα συνδέει υπό ενιαίο διοικητικό εργαλείο και εποπτεία τις τρεις μορφές φροντίδας των 
ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που υπάρχουν σήμερα (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι), ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης 
συντονισμός ενεργειών και  οικονομίες κλίμακας.

Τα Κέντρα Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και τα Κέντρα Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για 
Ηλικιωμένους (Ο.Φ.ΗΛΙ) δεν συνιστούν ξεχωριστές-νέες δομές. Αφορούν σε διεύρυνση των υπηρεσιών από τα ήδη λειτουργούντα Κέντρα 
Κοινότητας, μέσω της πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού.

Ενδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣ 9ii2 «Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και 
κοινωνική ένταξή τους»

 Δράσεις ενεργοποίησης μελών που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες του πληθυσμού (π.χ. Ρομά) καθώς και ατόμων που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα  κοινωνικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσης (που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες 
κ.λπ.).

 Παρέμβαση στο δρόμο (streetwork).
 Δημιουργία απασχόλησης από τις ίδιες τις ομάδες στόχου στις αντίστοιχες δομές.
 Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για ανέργους μετανάστες – παλιννοστούντες – 

πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχομένους από λοιπές ευπαθείς ομάδες.
 Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης εστιασμένο στις περιοχές που διαμένουν Ρομά και με αντικείμενο την αποκατάσταση των περιοχών στις 
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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

οποίες γίνεται η συγκέντρωση, διαλογή, καύση κλπ των υλικών που συλλέγουν, την κοινωνική τους ένταξη και τη  δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης με την μεταφορά των δραστηριοτήτων τους από την παραοικονομία στην τυπική οικονομία, τη διασύνδεση με φορείς 
εκμετάλλευσης των προϊόντων τους κλπ.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Άτομα και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα – δικαιούχοι ΚΕΑ.
 οικογένειες, που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα (κακοποίησης, δυσαρμονίας σχέσεων γονέων-παιδιών, προβλήματα προσαρμογής 

των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία κ.λ.π.),
 Άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας
 Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, αιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς προστασίας & ασυνόδευτα τέκνα, 

μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες.
 Λοιπές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, άστεγοι, άτομα προερχόμενα από 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, Ρομά κ.λπ.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Υπ. Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ

Η προώθηση της απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων είναι δυνατόν να συνδυασθεί με δράσεις στο 
πλαίσιο των ΟΧΕ/ΒΑΑ, σε συνδυασμό με λοιπές δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης σε τοπική κλίμακα.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ 
και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.

Επίσης, πριν από την ενεργοποιήση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά πριλαμβάνονται και οι 
παιδικοί / βρεφονηπιακοί κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

ID Δείκτης Μονάδα Ταμείο Κατηγορία Τιμή-στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
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μέτρησης περιφέρειας 
(κατά 

περίπτωση)

Α Γ Σ υποβολής 
εκθέσεων

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

65,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για 
δράσεις αρμοδιότητάς του)/ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
www.socialattica.gr

Ετήσια

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

270.000,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για 
δράσεις αρμοδιότητάς του)/ ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
www.socialattica.gr

Ετήσια

CO15 μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, 
μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 0,00 300,00 OΠΣ, microdata ΕΤΗΣΙΑ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii
Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9iii1

Τίτλος του ειδικού στόχου Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη της φροντίδας ΑμεΑ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που κινδυνεύουν ή πλήτονται από 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν τη φροντίδα ατόμων με αναπηρία

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9iii2

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, κοινωνικής φροντίδας και 
ψυχικής υγείας και στην αγορά εργασίας

 Βελτίωση των ειδικών δομών και συμβουλευτικών ή άλλων κέντρων με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και έμμεσο αποτέλεσμα την αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες 
διαβιούν ή υποστηρίζονται οι ευάλωτες ομάδες (με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»)
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9iii -  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για 
την τιμή βάσης και την 

τιμή-στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 0,00 Αριθμός 2014 35,00 Έρευνα Ολοκλήρωση 
μελέτης 
αξιολόγησης

10502 Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη 
θέση

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 5,00 Αριθμός 2014 54,00 OΠΣ, microdata Ετήσια

11509 Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ποσοστό 5,84 Λόγος (%) 2014 6,21 Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Τομέα 
Παιδείας

Ετήσια

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ενδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣ9iii1 «Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για άτομα που πλήττονται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη της φροντίδας ΑμεΑ» :

 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες
 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

 

Ενδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣ9iii2 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 
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Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)»

 Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΣΥΔ ΑΜΕΑ, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων
 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών
 Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων
 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστήριξη της μεταφοράς 

τους προς τα ειδικά σχολεία.
 Αναμόρφωση του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την αξιολόγηση της αναπηρίας.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας και, ιδίως άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί 
κ.λπ.

 Λοιπές ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας με έμφαση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, 
ανασφάλιστοι κ.λπ.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Υπ. Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Γραμματεία Ισότητας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ

 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των λοιπών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας είναι δυνατόν 
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Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

να συνδυασθεί με Ο.Χ.Ε./ΒΑΑ.

Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα 
διδάγματα της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων 
δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με 
ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών 
δράσεων. Για τις δράσεις Εναρμόνισης & Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 € 450 εκ. ΚΣ (580 εκ ΔΔ), 
εκ των οποίων € 254,1 εκ ΚΣ (329,1 εκ. ΔΔ) από τα ΠΕΠ. Τα ΠΕΠ θα εστιάσουν σε άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων 
ατόμων και κυρίως γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες) ενώ το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια 
Βίου Μάθηση θα εστιάσει την ενίσχυσή του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με 
επισφαλή θέση εργασίας είτε άνεργες.

Για την δράση της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», εντός του Α’ εξαμήνου του 2018 θα επικαιροποιηθεί η συμφωνία 
μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το πλάνο απομείωσης της κοινοτικής συνδρομής.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 



EL 250 EL

Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των τομέων υγείας κ εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση 
μεταξύ του ΠΕΠ και τωνν αρμόδιων Υπουργείων έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.
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Επίσης, πριν από την ενεργοποιήση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά πριλαμβάνονται και οι 
παιδικοί / βρεφονηπιακοί κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

35,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχ. του Υπουργείου Εργ. Κοιν Ασφάλ. και Κοιν Αλληλ. (για 
δράσεις αρμοδιότητάς του)/Πλ/κό Σύστ Γ.Γ.Ισότητας των Φύλων (για δράσεις 
γυναικών θυμάτων βίας)/www.socialattica.gr

Ετήσια

05503 Αριθμός επωφελουμένων των 
υποστηριζόμενων δομών

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7.000,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχανισμός του Υπ Εργασίας Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλ. (για 
δράσεις αρμοδιότητάς του)/Πληροφοριακό Σύστημα Γ.Γ. Ισότητας Φύλων (για 
δράσεις γυναικών θυμάτων βίας)/www.socialattica.gr

Ετήσια

10501 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 
φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6,00 170,00 176,00 OΠΣ, microdata Ετήσια

11501 Αριθμός σχολικών μονάδων που 
επωφελούνται από εκπαιδευτικές 

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

600,00 ΟΠΣ / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας Ετήσια
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Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 
μέτρησης

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

παρεμβάσεις περιφέρειες 

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 9iv

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

9.iv1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης.

 Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας και 
ιδιαίτερα των ανασφάλιστων

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αναβάθμισης των ικανοτήτων των φορέων και του προσωπικού 
που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Αττική

Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 
στόχου

9iv2

Τίτλος του ειδικού στόχου Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας σε κοινωνικές και 
προνοιακές υπηρεσίες καθώς και στην προώθηση της απασχολησιμότητας (βελτίωση των όρων πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας) των ωφελούμενων.

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας και 
αναβάθμιση των περιοχών στις οποίες διαβιούν οι ευπαθείς ομάδες (με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού»)
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 Προώθηση της αποιδρυματοποίησης παιδιών
 Βελτίωση των δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης με βάση «χάρτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»
 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αναβάθμισης των ικανοτήτων των φορέων και του προσωπικού 

που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην Αττική
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9iv -  Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για την 
τιμή βάσης και την τιμή-

στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 0,00 Αριθμός 2014 137,00 Έρευνα Ολοκλήρωση 
μελέτης 
αξιολόγησης

11206 Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας 
(TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ποσοστό 0,00 Λόγος (%) 2014 35,00 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα 
Υγείας / ΟΠΣ

Ετήσια

11207 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των 
ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιφέρεια

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ποσοστό 8,86 Λόγος (%) 2014 0,32 www.psychargos.gov.gr Ετήσια

11208 Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν 
υπηρεσίες για εξαρτήσεις

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ποσοστό 0,00 Λόγος (%) 2014 7,94 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
και Πληροφόρησης για τα 
Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Ετήσια Έκθεση 
ΕΚΤΕΠΝ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ενδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 9.iv1: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες που πλήττονται από τη φτώχεια αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID 19):

Οι δράσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας, μέσω της εφαρμογής ενός δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας, υπηρετούν την Εθνική 
Στρατηγική για την εφαρμογή των  μεταρρυθμίσεων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την καθολική κάλυψη και ίση 
πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες ασφαλιστική ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες απειλούμενες 
από κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις).

Στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και 
κοινωνικό ιστό της χώρας, ενώ η εξειδίκευση της στοχοθεσίας και η ακριβής ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήδη 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με την εφαρμογή συνεκτικής σειράς παρεμβάσεων, σε περιφερειακό επίπεδο, που διασφαλίζουν προς τους πολίτες 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με σκοπό την διατήρηση της υγείας τους σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των 
δεικτών υγείας των πολιτών ως αποτέλεσμα της κρίσης, καθώς και την υποστήριξη/ενίσχυση του συστήματος παροχής των υπηρεσιών ΠΦΥ σε 
περιοχές όπου εντοπίζονται θύλακες φτώχειας (υψηλή ανεργία, αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, κ.α), συμβάλλοντας άμεσα στην 
εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι δυνατό να συνδυαστεί με δράσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, ταξινομούνται, ενδεικτικά στις κάτωθι ενότητες:

 Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους 
(Τoπικές Ομάδες Υγείας –TOMY),

 Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού 
Υγείας για τα έτη 2014-15 και  υλοποίηση  καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων 
αναδυόμενων αναγκών,

 Δράσεις για την Ψυχική Υγεία
 Δράσεις στο πεδίο των Εξαρτήσεων
 Δράσεις ενίσχυσης των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην 

Περιφέρεια Αττικής
 Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας 

Covid-19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμών
 Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικής υγείας στην Αττική με βάση την 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

επιδημιολογία των λυμάτων

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Άτομα χαμηλού εισοδήματος που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
 Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
 Στελέχη δομών / πεδίου

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Υπ. Υγείας,ΥΠΕ, , Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ

 

Ενδεικτικές Δράσεις στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 9.iv2 Bελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες:

 Ανάπτυξη Περιφερειακού Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (κέντρα διαμεσολάβησης, κοινωνικά 
παντοπωλεία, υπνωτήρια, κοινωνικά φαρμακεία και ιατρεία, τράπεζες χρόνου, κλπ) και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών ενδυνάμωσης (για 
το σύνολο των ευπαθών, ομάδων του Πληθυσμού της Περιφέρειας).

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
 Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
 Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

  Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
 Δημιουργία Ικανοτήτων (CapacityBuilding)  στα στελέχη πεδίου που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικές  υπηρεσίες 

σε τοπική κλίμακα.
 Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμόΑιτούντες άσυλο, αιτούντες διεθνούς 
προστασίας & ασυνόδευτα τέκνα, μετανάστες υπήκοοι 3ων χωρών & απάτριδες

 Στελέχη δομών / πεδίου

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 

  Υπ. Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ

Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, Κοινωνία των Πολιτών, ΟΤΑ και Διεθνείς 
Οργανισμοί.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ελαχιστοποίηση επιλογών με λιγότερο ορατά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ 
και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.

Επίσης, πριν από την ενεργοποιήση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά πριλαμβάνονται και οι 
παιδικοί / βρεφονηπιακοί κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των 
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

137,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για 
δράσεις αρμοδιότητας του) / www.socialattica.gr

Ετήσια

05503 Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000,00 ΟΠΣ/Εθνικός Μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για 
δράσεις αρμοδιότητας του) / www.socialattica.gr

Ετήσια

11202 Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και 
ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τoπικών Ομάδων 
Υγείας (TOMY)

αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

192.780,00 ΟΠΣ/ Υπουργείο Υγείας Ετήσια

11203 Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που 
λειτουργούν

αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

54,00 ΟΠΣ / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Υγείας Ετήσια

11204 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας

αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

745,00 ΟΠΣ / www.psychargos.gov.gr Ετήσια

11205 Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για 
Εξαρτήσεις

αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

900,00 ΟΠΣ / Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 
τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Ετήσια

CV30 Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της 
COVID-19

ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

95.182.267,20

CV33 Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της 
COVID-19

Οντότητες ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

81,00

CO22 αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή 
δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1,00 ΟΠΣ Ετήσια

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 9v

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 9.v.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

 Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων μέσω της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  

 Ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσου για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας

 Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων



EL 262 EL

Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή-στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που 
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9v -  Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος 
(2023)

ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για τον 

δείκτη

Κοινός δείκτης εκροών που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον 

καθορισμό στόχων Α Γ Σ

Μονάδα μέτρησης για την 
τιμή βάσης και την τιμή-

στόχο

Έτος 
βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

11303 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Αριθμός 317,00 Αριθμός 2014 14,00 Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

1 έτος μετά την 
ολοκλήρωση των 
πράξεων

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Στο πλαίσιο της παρούσας Ε.Π. προβλέπεται η ανάπτυξη «οικοσυστήματος» Κοινωνικής Οικονομίας στην Αττική, μέσω της ενίσχυσης της ίδρυσης 
και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και η εν γένει στήριξη της κοινωνικά προσανατολισμένης επιχειρηματικότητας 
(inclusiveentrepreneurship) με οριζόντιες δράσεις, συστήματα, εργαλεία και δράσεις δικτύωσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Ως άμεσο 
αποτέλεσμα αναμένεται  η ανάπτυξη «αναγνωρίσιμων πόλων» Κοινωνικής Οικονομίας στην Αττική και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα 
αξιοποιηθούν, όπου είναι εφικτό, οριζόντια εργαλεία και μηχανισμοί που θα αναπτυχθούν τόσο στο πλαίσιο των Α.Π.3 και Α.Π.8 του ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020, όσο και στο πλαίσιο των Α.Π.1 και Α.Π. 2 (ΠΣΕΕ), καθώς και αντίστοιχες παρεμβάσεις του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΜ.

Ενδεικτικές Δράσεις:

 Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας  (τύπου start – up), όπως προβλέπονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
 Aνάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων, για μια σειρά ενεργειών / υπηρεσιών όπως: δικτύωση, προβολή, υποστήριξη, κ.λπ. των 

κοινωνικών επιχειρήσεων.
 Στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (clusters).
 Ανάπτυξη «Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Η εν λόγω Δράση θα ενεργοποιηθεί καταρχάς σε κεντρικό 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

επίπεδο με περιφερειακή διάσταση, ως προς την υλοποίησή της. H Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης 
αυτής αναμένεται να αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα θέματα λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και εν γένει σε θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, έτσι 
ώστε να μπορεί να αναλάβει τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών

 Δικτύωση Κοινωνικών Φορέων, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προαγωγή, προώθηση και δρομολόγηση 
πρωτοβουλιών ανάπτυξης «αναγνωρίσιμων πόλων» Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Αττικής και τη δημιουργία πιλοτικών ομάδων 
για τη ζύμωση, την ωρίμανση και την προετοιμασία μιας κοινωνικής επιχείρησης.

 Διάγνωση αναγκών και ενίσχυση των ικανοτήτων επαγγελματικής ένταξης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.

 Αξιοποίηση πρότυπων εργαλείων, εφαρμογών και συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης (e-inclusion), παροχή νέου 
τύπου υπηρεσιών και ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων κοινωνικής καινοτομίας.

 Συστήματα, εργαλεία και παρεμβάσεις ενίσχυσης και υποστήριξης της δημιουργίας νέων και αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των 
υφιστάμενων Κοι.Σ.Π.Ε..

 Υποστήριξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων τύπου ΒΙΟΜΕ

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Το σύνολο των Ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ευάλωτες, ειδικές και λοιπές ομάδες της Περιφέρειας, με έμφαση στους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης), συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Τοπικές Συμπράξεις, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να συνδυασθεί με «κοινά» σχέδια απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με λειτουργικό ή 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

χωρικό προσανατολισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να ενταχθούν σε δράσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ σε συνδυασμό με λοιπές δράσεις 
επιχειρηματικότητας σε τοπική κλίμακα, αναδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση της καινοτομίας και την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
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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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

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.

Τέλος, 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 Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ 
και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.

Επίσης, πριν από την ενεργοποιήση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά πριλαμβάνονται και οι 
παιδικοί / βρεφονηπιακοί κ.λπ. σταθμοί, οι δράσεις αρμοδιότητας πολιτικής Υπουργείου Υγείας, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του 
λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική 

και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

11301 Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 20,00 ΠΣΚΕ Ετήσια

11302 Αριθμός Κέντρων Στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 0,00 ΠΣΚΕ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 09  -  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που προωθούν την 
κοινωνική καινοτομία, καθώς η κοινωνική καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών 
προβλημάτων, η οποία προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, ενώ βρίσκει πεδία εφαρμογής στους 
τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι δράσεις ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΘΣ 9 εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν θετικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνικής 
Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας σε οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία, το Περιβάλλον (πράσινη οικονομία) 
και την κλιματική αλλαγή, κυρίως στους ΘΣ 1 και 4-7.
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2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 09 -  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο 
υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, κατά 
περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας 
του δείκτη, ανάλογα με 
την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

54.566.530,00 319.806.143,00 Σύστημα Παρακολούθησης ΟΠΣ

05502 O Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

140 237,00 Πληροφοριακό σύστημα/Εθνικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(για δράσεις δομών φτώχειας, ΣΥΔ, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, ΟΦΗΛΙ), πληροφοαριακό σύστημα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 
Φύλων (για δράσεις για κακοποιημένες γυναίκες)

10501 O Άτομα που αποδεσμεύονται από 
τη φροντίδα εξαρτώμενων 
ατόμων

Αριθμός ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

21.000 40.000,00 OΠΣ, microdata

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 09 -  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε 
ευρώ

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας

81.628.645,00

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 23.695.700,00

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 48.153.650,00

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης 
και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

94.366.919,00

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

113. Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

8.000.000,00
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Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 09 -  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 255.844.914,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 09 -  Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 255.844.914,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 68.001.028,70

 ESF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 187.843.885,30

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

Η Τεχνική Συνδρομή του Α.Π. 9, θα αφορά ενδεικτικά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 προετοιμασία μηχανισμών κινητοποίησης και εργαλείων στήριξης και διάχυσης της δικτύωσης κοινωνικών Υπηρεσιών και Φορέων, 
Κοινωικών Εταίρων, ΜΚΟ κ.λπ. σε συνεχή βάση,

 υποστήριξη της δημιουργίας νέων «Δικαιούχων», με τη μορφή συμπράξεων (socialclusters), μέσα αξιοποίησης των εν δυνάμει κοινωνικών 
δικτυώσεων,
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 διερεύνηση / διασφάλιση αξιοποίησης εργαλείων και συστημάτων άλλων Α.Π. του ΠΕΠ Αττικής ή/και άλλων Τομεακών Προγραμμάτων,
 ενημέρωση, διάχυση και ευαισθητοποίηση δικαιούχων, ωφελουμένων και εταίρων σε σχέση με τις δράσεις του Α.Π.,
 έγκαιρη προετοιμασία των διαδικαισών δημιουργίας Τοπικών Συμπράξεων, Οδηγών, Προσκλήσεων κ.λπ.,
 προετοιμασία και υποστήριξη της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας Υπηρεσιών και Φορέων που σχετίζονται με την κοινωνική φροντίδα,
 διασφάλιση της αξιοποίησης των ερωτηματολογίων αποτύπωσης και αποτίμησης των Ευπαθών Ομάδων σε συνεχή (ετήσια) βάση.

Θίγεται ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβουλευσης, της προετοιμασίας αντιπροσωπευτικών αλλά στοχευμένων δράσεων και του προσδιορισμού 
τεκμηριωμένων και ιχνηλάσιμων πληρφοριών για την κατανομή των ευπαθών ομάδων αφενός σε χωρικούς θύλακες και, αφετέρου, σε 
«τυποποιημένες» υποομάδες, διακινούνται με την συνδρομή της ΕΥΣ ΕΚΤ, δομημένα ερωτηματολόγια σε 66 Δήμους και σε 548 Δομές κοινωνικών 
Φορέων της Περιφέρειας Αττικής. Η κωδικοποίηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού γίνεται σε 3 κύριες Κατηγορίες και σε επιμέρους 
Κατηγορίες με βάση τον Κανονισμό του ΕΚΤ (1304/17-12-2014) και σε συνδυασμό με το Ν. 4019/2011.

Από την μέχρι σήμερα επεξεργασία των ερωτηματολογίων, οι φορείς φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία εξατομικευμένης προσέγγισης, 
οργανωτικά προβλήματα, προβλήματα στελέχωσης, έλλειψη συστημάτων κ.λπ. Η τελευταία έλλειψη έχει ενσωματωθεί στην περιφερειακή 
στρατηγική και θα αντιμετωπισθεί πολλαπλά (e-inclusion, έξυπνη εξειδίκευση, κοινωνική καινοτομία, δίκτυα κ.λπ.).
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 10
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 9a

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού 9.a.1
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στόχου
Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης 

των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές
Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα 
κράτη μέλη με τη στήριξη της 
Ένωσης

 Συμπλήρωση και Βελτίωση των Υποδομών Υγείας και των Κοινωνικών Υποδομών για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας (με βάση 
«χάρτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού»)

 Ευρύτερη αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών της Περιφέρειας και συμβολή στην διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής

 Βελτίωση των όρων πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός 
συνεκτικού περιφερειακού δικτύου ποιοτικών Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

 Ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας COVID-19
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 9.a.1 - Βελτίωση των όρων ισότιμης προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης των ευπαθών & ευάλωτων ομάδων 

σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω βελτίωσης των αντίστοιχων υποδομών σε υποβαθμισμένες περιοχές
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

Τ3301 Πληθυσμός που καλύπτεται από κοινωνικές υποδομές Αριθμός Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6.623,00 2013 8.273,00 ΠΕΣΚΕ Περιφέρειας 
Αττικής

Ετήσια

Τ3300 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας 
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)

Αριθμός 
Επισκέψεων

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

5.092.158,00 2014 5.591.972,00 ESYnet Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Στην παρούσα Ε.Π. προβλέπονται δράσεις συμπλήρωσης και βελτίωσης των κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας της τομείς της υγείας, της 
πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας (υποδομές  υγείας, της ψυχικής υγείας και της πρόνοιας, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.)

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές της παραπάνω κατηγορίες κοινωνικών και λοιπών υποδομών καθώς και υποδομές 
που ξεκίνησαν την προηγούμενη περίοδο και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν (εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τηςτης περιόδου). Οι 
παρεμβάσεις θα στοχοθετούνται με τη λογική διαμόρφωσης της συνεκτικού περιφερειακού δικτύου κοινωνικών υποδομών της Αττικής της τομείς της 
υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας, το οποίο θα αντιμετωπίζει ιεραρχημένα την ποιοτική και χωρική κατανομή των επιμέρους 
κατηγοριών των ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας, με βάση τα αποτελέσματα των «χαρτών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», ώστε να 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και στοχευμένα η αυξημένη ζήτηση παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα.

Μέσω της αναβάθμισης των κοινωνικών υποδομών της τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής φροντίδας, επιδιώκεται η ευρύτερη 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η αστική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών της Αττικής. Με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων, θα αξιοποιηθούν τα εργαλεία της ΒΑΑ, στο πλαίσιο των κριτηρίων που  θα τεθούν.

Έμφαση τέλος θα δοθεί στην ανακατασκευή, αναπαλαίωση υφιστάμενων κτιρίων από το οικιστικό απόθεμα για ιδιόκτητη στέγαση δομών υγείας και 
πρόνοιας για τηςτης ηλικιακές ομάδες και  ΑμΕΑ της: ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης, ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα κ.α).

Τέλος στο πλαίσιο της 4ης Αναθεώρησης του Ε.Π. προτείνεται και η υλοποίηση δράσης για την προμήθεια πλωτού σκάφους κατάλληλα 
διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό ικανό για τη μεταφορά ασθενών COVID-19  από τα νησιά του Αργοσαρωνικού..
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
 Ωφελούμενοι των επιμέρους κατηγοριών των Ευπαθών Ομάδων
 Ειδικές Ομάδες του Πληθυσμού της Περιφέρειας, και ιδίως, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

 Υπουργεία Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλλληλεγγύης και εποπτευόμενοι από αυτά Φορείς, Περιφέρεια 
Αττικής, Δήμοι, ΜΚΟ

 

Οι δράσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας, μέσω της εφαρμογής της δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας, υπηρετούν την Εθνική 
Στρατηγική για την εφαρμογή των  μεταρρυθμίσεων της υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό την καθολική κάλυψη και ίση 
πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για της μη έχοντες ασφαλιστική ικανότητα, της διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και της απειλούμενες από 
κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις).

Στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή της στον παραγωγικό και 
κοινωνικό ιστό της χώρας, ενώ η εξειδίκευση της στοχοθεσίας και η ακριβής ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήδη 
γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με την εφαρμογή συνεκτικής σειράς παρεμβάσεων, σε περιφερειακό επίπεδο, που διασφαλίζουν τηςτης πολίτες 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με σκοπό την διατήρηση της υγείας της σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των 
δεικτών υγείας αυτών ως αποτέλεσμα της κρίσης, καθώς και την  υποστήριξη/ενίσχυση του συστήματος παροχής των υπηρεσιών ΠΦΥ σε περιοχές 
όπου εντοπίζονται θύλακες φτώχειας (υψηλή ανεργία, αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, κ.α), συμβάλλοντας άμεσα στην εθνική 
στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε περίπτωση που το ΕΤΠΑ χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ή ανακαίνιση ανοικτών κέντρων μεταναστών (κλειστά κέντρα δεν είναι επιλέξιμα), 
μέτρα διαχείρισης και ελέγχου θα προβλεφτούν, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ανοικτά κέντρα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν 
ανοικτά.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

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 της 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 της τη σκοπιμότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβολή της 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 της συνεπή με της κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από της Κανονισμούς και 
αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς της και με 
της 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 της επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

συνέργειες και συμπληρωματικότητες με της πράξεις, Ταμεία και Ε.Π.

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

Σε ότι αφορά της 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 της να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που της εγκρίνεται.

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

Της αναφέρεται και στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  κατά της 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.

Τέλος, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες 
εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται του τομέα υγείας, στο πλαίσιο του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ 
και του Υπουργείου Υγείας έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη εθνική πολιτική.

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη 
χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους – ωφέλους και στην 
εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία της.

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής 
και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες 

όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

CV11 Ασθενοφόρα και οχήματα άμεσης 
δράσης για την απόκριση στον 
COVID-19

Οχήματα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1,00 ΟΠΣ

SO031 Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών 
υποδομών που ενισχύονται

Φυσικά Πρόσωπα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 954,00 ΟΠΣ Ετήσια

CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 215,00 ΟΠΣ Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες 
όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού 
χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

Δυναμικότητα ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

CO36 Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 3.828.434,00 ΟΠΣ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 10  -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 10 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, 
κατά περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Α Γ Σ Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

8.031.849,00 40.000.000,00 Σύστημα 
Παρακολούθησης 
ΟΠΣ

K333 Ι Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

2 0,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Το ΒΣΥ συνδέεται με το ορόσημο του CO35 για το 2018.

k334 Ι Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

3 0,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Το ΒΣΥ συνδέεται με το ορόσημο του CO36 για το 2018.

CO35 O Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 215,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ
Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ333: "Υπογραφή 8 κύριων συμβάσεων 
που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023 με μέσο όρο πληρωμών 20,57% μέχρι το τέλος του 

2018".
CO36 O Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 

υγείας
Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 3.828.434,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ
Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ334: "Υπογραφή 3 κύριων συμβάσεων 
που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023 με μέσο όρο πληρωμών 5% μέχρι το τέλος του 

2018".

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
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2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 10 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 5.600.000,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 053. Υποδομές στον τομέα της υγείας 18.550.264,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 7.849.736,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 10 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 32.000.000,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 10 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 32.000.000,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 11.297.789,80

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 20.702.210,20

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας
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Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 11
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά πράξεις που έχουν ως στόχο την ανοικοδόμηση ως απόκριση σε μεγάλες ή 
περιφερειακές φυσικές καταστροφές
 Για το ΕΤΠΑ: Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τις ΜΜΕ (άρθρο 39)
 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο του REACT-EU

2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν 
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή 

επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)
Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες 

αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση)
ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες
Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της επενδυτικής 
προτεραιότητας 10a

Τίτλος της επενδυτικής προτεραιότητας Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη 
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του ειδικού στόχου 10.1
Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης  στην Αττική
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη 
με τη στήριξη της Ένωσης

 Βελτίωση της ποιότητας των υποδομών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης στην 
Αττική

 Συμπλήρωση του δικτύου εκπαιδευτικών υποδομών στην Αττική, βελτίωση της προσβασιμότητας στην 
εκπαίδευση και συμβολή στη μείωση της σχολικής διαρροής

 Συμβολή στην αστική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.)
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, ανά ειδικό στόχο (για ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής και ΕΤΠΑ REACT-EU)
Ειδικός στόχος 10.1 - Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης  στην Αττική
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση)
Τιμή 

βάσης
Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος 
(2023)

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων

T3311 Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από 
εκπαιδευτικές υποδομές

% Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

93,90 2014 98,00 Έρευνα πεδίου Συμβούλου Αξιολόγησης ΠΕΠ 
Αττικής 2007 - 2013.

Ετήσια
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)

 2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους 
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών 
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

Στην παρούσα Ε.Π. προβλέπονται δράσεις συμπλήρωσης, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των υποδομών και του αναγκαίου εξοπλισμού της 
Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης  στην Αττική, μέσω των οποίων αναμένεται η συμβολή  στη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων 
υποοδμών, η στοχευμένη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε περιοχές της Περιφέρειας που διαπιστώνεται σχετική υστέρηση και η βελτίωση 
της σύνδεσης της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της διά βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης θα στοχοθετούνται με τη λογική διαμόρφωσης ενός 
συνεκτικού περιφερειακού δικτύου Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης , το οποίο θα αντιμετωπίζει ιεραρχημένα ελλείψεις στο σύστημα 
εκπαίδευσης, προβλήματα σχολικής διαρροής κ.λπ., με βάση τα αποτελέσματα αφενός των σχεδίων δράσης αντιμετώπισης του φαινομένου «Πρόωρης 
Εγκατάλειψης του Σχολείου» και, αφετέρου, των «χαρτών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», ώστε να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και 
στοχευμένα η αυξημένη ζήτηση παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών και αναγκών σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα.

Μέσω της αναβάθμισης των εκπαιδευτικών υποδομών επιδιώκεται η ευρύτερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η αστική αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων περιοχών της Αττικής, μέσω Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.). Με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων, θα αξιοποιηθεί το εργαλείο της Ο.Χ.Ε., στο πλαίσιο των κριτηρίων που θα τεθούν.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος υπάρχει συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (τέως Ο.Σ.Κ. Α.Ε.), ως φορέα 
εκτέλεσης της προγραμματικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων που πηγάζει από την εφαρμογή 
του "Νέου Σχολείου" σε σχέση με τις απαιτούμενες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.

Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.

Κύριες Ομάδες Στόχου:

 Μαθητές, φοιτητές, ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα («δεύτερη» ευκαιρίας εκπαίδευσης), μειονεκτούντα άτομα
 Οικογένειες με παιδιά, κάτοικοι της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι:

Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόμενοι Φορείς, ΑΕΙ, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

 2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

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 και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, 
καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των 
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Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

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.

Ειδικά για τον Άξονα Προτεραιότητας 11:

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση  στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών 
της περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός,  δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- ωφέλους και 
στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική 
προτεραιότητα

10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών 
κατάρτισης και εκπαίδευσης

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας

Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία 
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα 10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Τιμή-στόχος 

(2023)
ID Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης
Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 

περίπτωση)
Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής εκθέσεων

05002 Αριθμός Εκπαιδευτικών Μονάδων που εξοπλίζονται για τη παροχή υπηρεσιών 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 ΟΠΣ Ετήσια

CO35 Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής 
μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.083,00 ΟΠΣ Ετήσια

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διακρατική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 και 13 
Άξονας προτεραιότητας 11  -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων

Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, 
κατά περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση
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Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ID Τύπος 
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης, 
κατά περίπτωση

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023) Πηγή στοιχείων Επεξήγηση της σημασίας του δείκτη, ανάλογα με την περίπτωση

Α Γ Σ Α Γ Σ

T3371 F Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

7.772.863,00 37.000.000,00 Σύστημα 
παρακολούθησης 
ΟΠΣ

K335 Ι Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

6 0,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ Το ΒΣΥ συνδέεται με το ορόσημο του CO35 για το 2018.

CO35 O Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

0 2.083,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ
Το ορόσημο του δείκτη για το 2018 συνδέεται με το ΒΣΥ Κ335: "Υπογραφή 9 κυρίων συμβάσεων 
που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων του 2023, με Μ.Ο. πληρωμών 19,35% μέχρι τέλους του 
2018.

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων

2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.

Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 0,00

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 29.600.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 29.600.000,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας 11 -  Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες: πληθυσμός άνω των 50 000) 29.600.000,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές 10.450.456,0
0

 ERDF Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 19.149.544,0
0

Πίνακας 11: Διάσταση 6 — Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ και του ΕΚΤ REACT-EU (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)
Άξονας προτεραιότητας 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά 
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)

Άξονας προτεραιότητας: 11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης
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2.Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 12
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά την τεχνική συνδρομή που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του REACT-EU

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

 ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Δημόσιο

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

12.a Ενίσχυση των συστημάτων και των 
διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής 
του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)

Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στη βέλτιστη εφαρµογή των Κανονισµών των Ευρωπαϊκών
∆ιαρθρωτικών  Ταµείων  1303/13  (Γενικός  Κανονισµός)  και  1301/13  (Κανονισµός  ΕΤΠΑ)  και
ειδικότερα:

 Στην  υποστήριξη  για  τη  διαχείριση,  λειτουργία,  παρακολούθηση  και  έλεγχο  των δράσεων  του  
Προγράµµατος.  Οι  σχετικές  δράσεις  αφορούν  στην  προετοιµασία, οργάνωση,  διαχείριση,  
παρακολούθηση  της  υλοποίησης,  ηλεκτρονική  ανταλλαγή δεδοµένων,  επιθεώρηση,  έλεγχο  και  
αξιολόγηση  του  προγράµµατος,  καθώς  και  σε έργα ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των 
οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου 
και αξιολόγησης του Προγράµµατος καθώς και στην προώθηση ανταλλαγής εµπειριών.

 Στην υποστήριξη για την ευρεία  δηµοσιότητα,  προβολή  και  πληροφόρηση  του Προγράµµατος,  µε  
έµφαση  στους  ∆ικαιούχους  και  στους  ωφελούµενους  των παρεµβάσεων του ΕΤΠΑ.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ 
REACT-EU) (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 12.a - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Έτος βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

12.b Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του 
ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)

Κάλυψη αναγκών υποστήριξης της διαχειριστικής και λειτουργικής επάρκειας μεγάλων δικαιούχων του 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Κάλυψη αναγκών υποστήριξης της διαχειριστικής ικανότητας Περιφερειών, Δήμων και λοιπών 
δικαιούχων του ΠΕΠ Αττικής
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ 
REACT-EU) (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 12.b - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Έτος βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)

2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 12.a εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

1. Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης

Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 
κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα 
ΕΠ.

1. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ Αττικής και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
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Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της 
χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

2. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι

 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και 

εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών, καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη 

της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες, 
δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης 
και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων 
κλπ).

Στον Ειδικό Στόχο 12.b περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ΕΦΔ του ΠΕΠ Αττικής, όπως 
αυτές απορρέουν σαν αποτέλεσμα αναγκών ή/και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ 
«Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, 
όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα 
διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων 
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Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

που υλοποιεί ή διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν (σε περιορισμένο βαθμό και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνολικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της 
Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ) και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων 
έργων των φορέων αυτών, οι οποίες, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-
20».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020" θα καλύψει κατ' αποκλειστικότητα μισθούς και  θα καλύψει κατ' αποκλειστικότητα 
ενέργειες κατά της απάτης, εκτός εξειδικευμένων περιπτώσεων, που ενδεχομένως θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν από ένα Τομεακό ή 
Περιφερειακό ΕΠ.

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα 

Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ REACT-EU) (ανά άξονα προτεραιότητας) (για 
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό) Πηγή στοιχείωνID Δείκτης (όνομα δείκτη) Μονάδα μέτρησης
Α Γ Σ

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός 40,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται Αριθμός 20,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός 1,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Αριθμός 4,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός 10,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
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Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 2.547.213,00  

 ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 122. Αξιολόγηση και μελέτες 2.547.213,00  

 ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 123. Πληροφόρηση και επικοινωνία 1.265.612,00  

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
   ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 6.360.038,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 6.360.038,00 

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας 13
Τίτλος του άξονα προτεραιότητας Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

 Ολόκληρος ο άξονας προτεραιότητας αφορά ειδικά την τεχνική συνδρομή που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του REACT-EU

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

 ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Δημόσιο

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης
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ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης
13.a Ενίσχυση των συστημάτων και των 

διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής 
του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)

 Στην  υποστήριξη  για  τη  διαχείριση,  λειτουργία,  παρακολούθηση  και  έλεγχο  των δράσεων ΕΚΤ του 
Προγράµµατος. Οι σχετικές δράσεις αφορούν στην προετοιµασία, οργάνωση,  διαχείριση,  παρακολούθηση  
της  υλοποίησης,  ηλεκτρονική  ανταλλαγή δεδοµένων,  επιθεώρηση,  έλεγχο  και  αξιολόγηση  του  
προγράµµατος,  καθώς  και  σε έργα ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δοµών 
και των διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του 
Προγράµµατος καθώς και στην προώθηση ανταλλαγής εµπειριών.

 Στην υποστήριξη για την ευρεία δηµοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του Προγράµµατος,  µε  έµφαση  
στους  ∆ικαιούχους  και  στους  ωφελούµενους  των παρεµβάσεων του ΕΚΤ.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ 
REACT-EU) (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 13.a - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Έτος βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

13.b Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του 
ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)

Κάλυψη αναγκών υποστήριξης της διαχειριστικής και λειτουργικής επάρκειας μεγάλων δικαιούχων 
του ΠΕΠ Αττικής για το ΕΚΤ.

Κάλυψη αναγκών υποστήριξης της διαχειριστικής ικανότητας Περιφερειών, Δήμων και λοιπών 
δικαιούχων του ΠΕΠ Αττικής.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ 
REACT-EU) (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 13.b - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ)

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Έτος βάσης

Α Γ Σ

Πηγή στοιχείων Συχνότητα υποβολής εκθέσεων

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)

2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 13.a εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

1. Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης

Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών 
κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα 
ΕΠ.

1. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

 Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ Αττικής και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε 
ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
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Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

 Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

 Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της 
χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

 Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

2. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι

 Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και 

εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών, καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
 Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη 

της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές πλατφόρμες, 
δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης ενεργειών δικτύωσης 
και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών προγραμμάτων 
κλπ).

Στον Ειδικό Στόχο 13.b περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ΕΦΔ του ΠΕΠ Αττικής, όπως 
αυτές απορρέουν σαν αποτέλεσμα αναγκών ή/και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ 
«Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, 
όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Οι δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα 
διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του φορέα, τις ειδικές του ανάγκες και την φύση και το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων 
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Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

που υλοποιεί ή διαχειρίζεται.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιληφθούν (σε περιορισμένο βαθμό και λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνολικές χρηματοδοτικές δυνατότητες της 
Τεχνικής Βοήθειας του ΠΕΠ) και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων 
έργων των φορέων αυτών, οι οποίες, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, σε καμία περίπτωση δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-
20».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020" θα καλύψει κατ' αποκλειστικότητα μισθούς και  θα καλύψει κατ' αποκλειστικότητα 
ενέργειες κατά της απάτης, εκτός εξειδικευμένων περιπτώσεων, που ενδεχομένως θα χρειαστεί να χρηματοδοτηθούν από ένα Τομεακό ή 
Περιφερειακό ΕΠ.

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα 

Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ / Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ REACT-EU / ΕΚΤ REACT-EU) (ανά άξονα προτεραιότητας) (για 
ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό) Πηγή στοιχείωνID Δείκτης (όνομα δείκτη) Μονάδα μέτρησης
Α Γ Σ

12201 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός 20,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12103 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης του δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται Αριθμός 10,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12105 Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται Αριθμός 1,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12301 Επικοινωνιακά σχέδια δράσης Αριθμός 2,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

12104 Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Αριθμός 7,00 ΟΠΣ - ΕΣΠΑ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
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Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 744.102,98  

 ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 122. Αξιολόγηση και μελέτες 744.102,98  

 ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 123. Πληροφόρηση και επικοινωνία 111.794,04  

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
   ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 1.600.000,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας 13 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΚΤ)

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 07. Δεν ισχύει 1.600.000,00 
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1 Χρηματοδοτική συνεισφορά από κάθε ταμείο και ποσά για το αποθεματικό επίδοσης

Πίνακας 17
2014 2015 2016 2017 2018Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας

Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 90.080.592,00 5.887.621,00 89.133.391,00 5.825.712,00 89.872.388,00 5.874.012,00 91.460.389,00 5.977.804,00 92.061.182,00 6.017.070,00

Σύνολο ΕΤΠΑ 90.080.592,00 5.887.621,00 89.133.391,00 5.825.712,00 89.872.388,00 5.874.012,00 91.460.389,00 5.977.804,00 92.061.182,00 6.017.070,00

ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 38.335.929,00 2.508.543,00 34.292.146,00 2.243.936,00 32.789.928,00 2.145.636,00 34.414.869,00 2.251.965,00 34.546.818,00 2.260.599,00

Σύνολο ΕΚΤ 38.335.929,00 2.508.543,00 34.292.146,00 2.243.936,00 32.789.928,00 2.145.636,00 34.414.869,00 2.251.965,00 34.546.818,00 2.260.599,00

Σύνολο 128.416.521,00 8.396.164,00 123.425.537,00 8.069.648,00 122.662.316,00 8.019.648,00 125.875.258,00 8.229.769,00 126.608.000,00 8.277.669,00

2019 2020 2021 2022 ΣύνολοΤαμείο Κατηγορία περιφέρειας
Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Κύρια ενίσχυση Κύρια ενίσχυση Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης

ΕΤΠΑ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 92.147.182,00 6.022.692,00 0,00 0,00 544.755.124,00 35.604.911,00

Σύνολο ΕΤΠΑ 92.147.182,00 6.022.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.755.124,00 35.604.911,00

ΕΚΤ Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 34.683.651,00 2.269.553,00 34.822.689,00 2.278.652,00 243.886.030,00 15.958.884,00

Σύνολο ΕΚΤ 34.683.651,00 2.269.553,00 34.822.689,00 2.278.652,00 0,00 0,00 243.886.030,00 15.958.884,00

Σύνολο 126.830.833,00 8.292.245,00 34.822.689,00 2.278.652,00 0,00 0,00 788.641.154,00 51.563.795,00

3.2 Συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση (σε ευρώ)

Πίνακας 18α: Σχέδιο χρηματοδότησης
Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού 

εθνικής συμμετοχής
Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Ποσό για το 

αποθεματικό 
επίδοσης ως 
ποσοστό της 
συνολικής 

στήριξης της 
Ένωσης

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Βάση για τον 
υπολογισμό της 

στήριξης της Ένωσης
(Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος ή δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος)

Στήριξη 
της 

Ένωσης
(a)

Εθνική 
συμμετοχή
(b) = (c) + 

(d)

Εθνική δημόσια 
χρηματοδότηση

(c )

Εθνική 
ιδιωτική 

χρηματοδότηση
(d) (1)

Συνολική 
χρηματοδότηση

(e) = (a) + (b)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης

(f)  = (a) / (e) (2)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
100 % ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 2020-2021 (3)

Συνεισφορά 
ΕΤΕπ (g)

Στήριξη 
της 

Ένωσης 
(h) = (a) - 

(j)

Εθνική 
συμμετοχή
 (i) = (b) – 

(k) 

Στήριξη 
της 

Ένωσης 
(j)

Εθνική 
συμμετοχή 
(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / 
(a) * 100

01 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 11.540.322,00 2.885.081,00 2.885.081,00 14.425.403,00 79,9999972271% 10.302.516,00 2.575.629,00 1.237.806,00 309.452,00 10,73%

02 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 27.725.090,00 6.931.273,00 6.931.273,00 34.656.363,00 79,9999988458% 26.065.418,00 6.516.355,00 1.659.672,00 414.918,00 5,99%

03 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 222.392.089,00 55.598.023,00 55.598.023,00 277.990.112,00 79,9999997842% 216.913.133,00 54.228.284,00 5.478.956,00 1.369.739,00 2,46%
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Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού 
εθνικής συμμετοχής

Κύρια ενίσχυση Αποθεματικό επίδοσης Ποσό για το 
αποθεματικό 
επίδοσης ως 
ποσοστό της 
συνολικής 

στήριξης της 
Ένωσης

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Βάση για τον 
υπολογισμό της 

στήριξης της Ένωσης
(Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος ή δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος)

Στήριξη 
της 

Ένωσης
(a)

Εθνική 
συμμετοχή
(b) = (c) + 

(d)

Εθνική δημόσια 
χρηματοδότηση

(c )

Εθνική 
ιδιωτική 

χρηματοδότηση
(d) (1)

Συνολική 
χρηματοδότηση

(e) = (a) + (b)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης

(f)  = (a) / (e) (2)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
100 % ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ 2020-2021 (3)

Συνεισφορά 
ΕΤΕπ (g)

Στήριξη 
της 

Ένωσης 
(h) = (a) - 

(j)

Εθνική 
συμμετοχή
 (i) = (b) – 

(k) 

Στήριξη 
της 

Ένωσης 
(j)

Εθνική 
συμμετοχή 
(k) = (b) * 
((j) / (a)

(l) = (j) / 
(a) * 100

04 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 17.600.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 22.000.000,00 80,0000000000% 17.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00%

05 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 67.849.074,00 16.962.269,00 16.962.269,00 0,00 84.811.343,00 79,9999995284% 61.959.174,00 15.489.794,00 5.889.900,00 1.472.475,00 8,68%

06 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 81.871.364,00 20.467.841,00 20.467.841,00 0,00 102.339.205,00 80,0000000000% 72.577.477,00 18.144.369,00 9.293.887,00 2.323.472,00 11,35%

07 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 83.422.058,00 20.855.515,00 20.855.515,00 0,00 104.277.573,00 79,9999996164% 76.468.386,00 19.117.097,00 6.953.672,00 1.738.418,00 8,34%

08 ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 2.400.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 3.000.000,00 80,0000000000% 2.400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00%

09 ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 255.844.914,00 63.961.229,00 63.961.229,00 0,00 319.806.143,00 79,9999998749% 239.886.030,00 59.971.508,00 15.958.884,00 3.989.721,00 6,24%

10 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 32.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00 80,0000000000% 29.454.491,00 7.363.623,00 2.545.509,00 636.377,00 7,95%

11 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 29.600.000,00 7.400.000,00 7.400.000,00 37.000.000,00 80,0000000000% 27.054.491,00 6.763.623,00 2.545.509,00 636.377,00 8,60%

12 ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 6.360.038,00 1.590.010,00 1.590.010,00 7.950.048,00 79,9999949686% 6.360.038,00 1.590.010,00

13 ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Δημόσιο 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 2.000.000,00 80,0000000000% 1.600.000,00 400.000,00

Σύνολο ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

580.360.035,00 145.090.012,00 145.090.012,00 0,00 725.450.047,00 79,9999996416% 544.755.124,00 136.188.784,00 35.604.911,00 8.901.228,00 6,13%

Σύνολο ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

259.844.914,00 64.961.229,00 64.961.229,00 0,00 324.806.143,00 79,9999998768% 243.886.030,00 60.971.508,00 15.958.884,00 3.989.721,00 6,14%

Γενικό σύνολο 840.204.949,00 210.051.241,00 210.051.241,00 0,00 1.050.256.190,00 79,9999997144% 0,00 788.641.154,00 197.160.292,00 51.563.795,00 12.890.949,00

(1) Συμπληρώνεται μόνον όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(2) Το ποσοστό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ).
(3) Επιλέγοντας το τετραγωνίδιο, το κράτος μέλος αιτείται την εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 25α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % για δαπάνες που δηλώνονται σε 
αιτήσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 για όλους/ορισμένους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος.

Πίνακας 18β: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων — Ειδικά κονδύλια ΕΚΤ, ΕΚΤ REACT-EU και ΠΑΝ, ΠΑΝ REACT-EU (κατά περίπτωση)
Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού 
εθνικής συμμετοχής

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Βάση για τον υπολογισμό της 
στήριξης της Ένωσης
(Συνολικό επιλέξιμο κόστος ή 
δημόσιο επιλέξιμο κόστος)

Στήριξη 
της 
Ένωσης
(a)

Εθνική 
συμμετοχή
(b) = (c) + 
(d)

Εθνική δημόσια 
χρηματοδότηση
(c )

Εθνική ιδιωτική 
χρηματοδότηση
(d) (1)

Συνολική 
χρηματοδότηση
(e) = (a) + (b)

Ποσοστό 
συγχρηματοδότησης
(f)  = (a)/(e) (2)

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00%

Λόγος %
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Λόγος %
Ποσοστό του ΕΚΤ για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 0,00%
Ποσοστό του ΕΚΤ για τις περιφέρειες μετάβασης 0,00%
Ποσοστό του ΕΚΤ για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 0,00%
(1) Συμπληρώνεται μόνον όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(2) Το ποσοστό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος (στ).

Πίνακας 18γ: Ανάλυση του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο
Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας
Θεματικός στόχος Στήριξη της 

Ένωσης
Εθνική 

συμμετοχή
Συνολική 

χρηματοδότηση
 Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

11.540.322,00 2.885.081,00 14.425.403,00 

 Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών 
των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

27.725.090,00 6.931.273,00 34.656.363,00 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 
– Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και 
του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το 
ΕΤΘΑ)

222.392.089,00 55.598.023,00 277.990.112,00 

 Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

17.600.000,00 4.400.000,00 22.000.000,00 

 Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και 
της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

67.849.074,00 16.962.269,00 84.811.343,00 

 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

81.871.364,00 20.467.841,00 102.339.205,00 

 Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

83.422.058,00 20.855.515,00 104.277.573,00 

 Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

2.400.000,00 600.000,00 3.000.000,00 

 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης

255.844.914,00 63.961.229,00 319.806.143,00 

 Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 
Υποδομών Υγείας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης

32.000.000,00 8.000.000,00 40.000.000,00 

 Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 

29.600.000,00 7.400.000,00 37.000.000,00 
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Θεματικός στόχος Στήριξη της 
Ένωσης

Εθνική 
συμμετοχή

Συνολική 
χρηματοδότηση

περιφέρειες και τη διά βίου μάθηση

 Σύνολο 832.244.911,00 208.061.231,00 1.040.306.142,00 

Πίνακας 19: Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
Άξονας 

προτεραιότητας
Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που συνδέονται με την 

κλιματική αλλαγή (σε ευρώ)
Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης για το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα (%)
 04 17.600.000,00 2,09% 

 05 67.849.074,00 8,08% 

 07 24.504.823,20 2,92% 

 Σύνολο 109.953.897,20 13,09% 
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4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη λαμβάνοντας 
υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος όσον αφορά 
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού 
προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την τυπολογία ΟΟΣΑ - ΕΕ είναι μια «κυρίαρχα 
αστική περιοχή» & αποτελεί τη μοναδική Μητροπολιτική Περιφέρεια της χώρας. 
Συνεπώς η χωρική προσέγγιση βασίζεται στην προώθηση των αρχών της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης για το σύνολο της «Λειτουργικής Αστικής Περιοχής», που είναι 
ευρύτερη των διοικητικών ορίων των μεμονωμένων Δήμων και οριοθετείται ως 
πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών–Πειραιώς. Παράλληλα, στην Περιφέρεια 
εντοπίζονται 2 επίπεδα ανισότητας: το πρώτο μεταξύ "κέντρου - προαστίων" και το 
δεύτερο στον άξονα "δυτική - νότια/ανατολική" Αττική. Η αναγκαιότητα συγκέντρωσης 
των πεπερασμένων πόρων του ΠΕΠ, επιβάλλει σε πρώτη φάση την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές της 
Περιφέρειας, στη βάση του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και περιοχές 
επιρροής τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που όμως εντάσσονται σε 
ολοκληρωμένη στρατηγική.

Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής 
εδράζεται σε δύο πυλώνες :

 στην αναγκαιότητα σταδιακής επίλυσης των οξυμένων περιβαλλοντικών, 
οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος, της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και της 
σταδιακής ανάπτυξης θυλάκων παραβατικότητας, αλλά και το νότιο δυτικό 
τμήμα του λεκανοπεδίου συμπεριλαμβανομένου του Πειραιά και των όμορων 
Δήμων που παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας ως αποτέλεσμα 
της εντεινόμενης αποβιομηχάνισης.    

 έχουν μια ειδική δυναμική λόγω της συγκέντρωσης υπερτοπικών 
δραστηριοτήτων και υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στους τομείς του 
τουρισμού και του πολιτισμού σε συνδυασμό με τις προωθητικές οικονομικές 
δραστηριότητες που αναδεικνύει η στρατηγική της περιφερειακής έξυπνης 
εξειδίκευσης.

Κριτήρια επιλογής των επιλέξιμων «υποβαθμισμένων περιοχών» είναι η ύπαρξη υψηλής 
ανεργίας, και ευαίσθητων–ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και η συγκέντρωση 
περιβαλλοντικών, δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων, (υψηλό ποσοστό 
εγκαταλελειμμένων κτιρίων κατοικίας, βιομηχανοστασίων και λοιπών εμπορικών 
χρήσεων, έλλειψη κοινωνικών υποδομών, ανεπαρκείς ή προβληματικές εκπαιδευτικές 
υποδομές υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έλλειψη ελεύθερων χώρων πρασίνου-αναψυχής, 
υψηλή παραβατικότητα, υψηλή δημογραφική πυκνότητα και πεπαλαιωμένο κτιριακό 
απόθεμα υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων)

Κριτήρια επιλογής των περιοχών που παρουσιάζουν μια ειδική δυναμική είναι 
ενδεικτικά η ύπαρξη «τυπικών» ή/και «άτυπων» συγκεντρώσεων οικονομικών 
δραστηριοτήτων (clusters) ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού 
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(είτε υφιστάμενες είτε εν δυνάμει) που μπορούν ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας την 
Ε-Τ-Κ, την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα, ιδίως στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την περαιτέρω 
μόχλευση πόρων. Η εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Προσέγγισης θα γίνει στο 
πλαίσιο των στόχων, κατευθύνσεων και κριτηρίων που θέτει το ΕΣΠΑ και θα ζητηθεί να 
συμβάλουν σε αυτήν πόροι και δράσεις τομεακών ΕΠ, στοχεύει στη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας για επενδύσεις, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας και την ενσωμάτωση πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως κύριο εργαλείο προώθησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Προσέγγισης επιλέγεται η 
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και οι Θεματικοί στόχοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 κατά περίπτωση τύπου περιοχής.

4.1 Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) (κατά 
περίπτωση)

Η προσέγγιση στη χρήση μέσων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών 
κοινοτήτων και οι αρχές για τον καθορισμό των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοσθεί·
Στην παρούσα φάση δεν σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Τοπικής 
Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
Ενδεχομένως να εξεταστεί η αξιοποίηση του εν λόγω εργαλείου σε επόμενη φάση. Στα 
κριτήρια επιλογής θα ληφθούν υπόψη η συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή, η επίδραση 
σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, κ.λπ. Πηγή χρηματοδότησης δύναται να είναι τόσο το 
ΕΤΠΑ όσο και το ΕΚΤ.

4.2 Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (κατά περίπτωση)
Κατά περίπτωση, το ενδεικτικό ποσό της στήριξης μέσω του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες 
δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και η ενδεικτική 
κατανομή της στήριξης μέσω του ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό πληθυσμό 3.812.330 εκ των οποίων 2.625.090 
(69%) κατοικούν στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς που αποτελεί και την 
επιλέξιμη περιοχή για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων δράσεων για τη βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη που θα υλοποιηθούν μέσω ΟΧΕ σε δύο κατηγορίες περιοχών

Η πρώτη κατηγορία αφορά σε υποβαθμισμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν 
συνδυαστικά τις ακόλουθες προκλήσεις:

 δημογραφικές (πληθυσμιακή αποδυνάμωση, γήρανση)
 οικονομικές (μείωση οικονομικής δραστηριότητας)
 περιβαλλοντικές (έλλειψη ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων, 

ποδηλατοδρόμων, συγκέντρωση άδειων κτιρίων) κλιματικές (κτιριακό απόθεμα 
χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας)

 κοινωνικές (συγκέντρωση ευαίσθητων και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, 
έλλειψη κοινωνικών υποδομών, εγκληματικότητα)
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Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής είναι η ύπαρξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής 
Παρέμβασης ή ισοδύναμα σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού, κατά την κείμενη ελληνική 
νομοθεσία. Προτεραιότητα έχουν ΣΟΑΠ ή ισοδύναμα σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού, 
που ενσωματώνουν την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (καθαρές 
αστικές μεταφορές), εξυπηρετούν και συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας 
του Μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας. Η συνδυαστική ύπαρξη των ανωτέρω 
αποτελεί βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά περιοχές που παρουσιάζουν ειδική αναπτυξιακή δυναμική 
λόγω της συγκέντρωσης υπερτοπικών δραστηριοτήτων που έχουν σαφώς προσδιορισθεί 
ως πόλοι ανάπτυξης και εξυπηρετούν τους στόχους της ΠΣΕΕ.

Παράγοντες που εξετάζονται συνδυαστικά είναι: ο χαρακτηρισμός τους ως πόλων 
ανάπτυξης στο ΡΣ Αθήνας και η πραγματοποίηση στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 
(σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3 χιλιόμετρα) μεγάλης κλίμακας επενδύσεων 
υποδομών που δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υφιστάμενων και μείωσης 
της ανεργίας, καθώς και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Αττικής .

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στην πρώτη κατηγορία θα γίνει με εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων στην οικεία αστική αρχή με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 123 
παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και 7 παρ.4 και 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1301/2013 σε Δήμους πληθυσμού άνω των 250.000 κατοίκων η όμορων Δήμων που 
υπερβαίνουν τους 250.000 κατοίκους για διαδημοτική περιοχή/θύλακα υποβάθμισης.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων στη δεύτερη κατηγορία θα γίνει με εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων σε ενδιάμεσο φορέα (που μετέχουν πλείονες του ενός Δήμου, ή 
αναπτυξιακές συμπράξεις Δήμων, Οργανισμοί και επιχειρήσεις που έχουν την 
αρμοδιότητα χάραξης και άσκησης χωρικής πολιτικής/τομεακών παρεμβάσεων) με τη 
συνδυαστική εφαρμογή των προαναφερθέντων άρθρων και κανονισμών

Οι ΟΧΕ θα ενεργοποιούν τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής: 
ΕΤΠΑ 1β, 2γ, 3α, 4γ, 5α, 6ε, 9α, 10 &  ΕΚΤ 8 (iii, iv) και 9 (i, ii, iii, iv, v). Υποχρεωτική 
είναι η ενεργοποίηση τουλάχιστον 3 επενδυτικών προτεραιοτήτων από τουλ. 2 
διαφορετικούς ΘΣ του ΕΤΠΑ και τουλ. 3 επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ, ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής είναι η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου με 
μετρήσιμους ποσοτικά στόχους που εξυπηρετούν αποκλειστικά τους δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Για την υλοποίηση των ΟΧΕ μπορούν να 
αξιοποιηθούν και ΣΔΙΤ με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής και Κοινοτικής 
Νομοθεσίας όσο επίσης Χρηματοδοτικά Εργαλεία αλλά και πόροι των τομεακών 
Προγραμμάτων πλην του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.
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Πίνακας 20: Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη – ενδεικτικά 
ποσά στήριξης μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

Ταμείο Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 
(ενδεικτικά) (σε ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής 
ενίσχυσης του ταμείου για το 

πρόγραμμα

Σύνολο ΕΚΤ χωρίς 
REACT-EU

74.038.988,00 28,49%

Σύνολο ΕΤΠΑ χωρίς 
REACT-EU

194.976.896,00 33,60%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + 
ΕΚΤ  χωρίς REACT-
EU

269.015.884,00 32,02%

4.3 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) (κατά περίπτωση)
Η προσέγγιση στη χρήση των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) (όπως 
ορίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) εκτός των περιπτώσεων 
που καλύπτονται από το σημείο 4.2 και η ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυσή τους από 
κάθε άξονα προτεραιότητας.
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Πίνακας 21: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τις ΟΧΕ, εκτός της ενίσχυσης 
που αναφέρεται στο σημείο 4.2 (συνολικό ποσό)

Άξονας 

προτεραιότητας Ταμείο Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση (στήριξη της 
Ένωσης) (σε ευρώ)

Σύνολο 0,00

4.4 Οι ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και διεθνικές δράσεις, στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος, με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον 
ένα άλλο κράτος μέλος (κατά περίπτωση)
Όπου είναι εφικτό, το ΠΕΠ θα εξετάζει την δυνατότητα ενθάρρυνσης της συνεργασίας 
μεταξύ των ωφελούμενων του Προγράμματος με αντίστοιχους ωφελούμενους σε 
τουλάχιστον ένα ακόμη Κράτος Μέλος, μέσω δράσεων διαπεριφερειακής και 
διακρατικής συνεργασίας (π.χ. έξω από τα στενά όρια των κανόνων του ΕΕΣ, και 
βασιζόμενο στα άρθρα 70(2) και 96(3)(δ) του Καν.1303/2013.

Η διαπεριφερειακή – διασυνοριακή – διακρατική  προσέγγιση θα επιδιωχθεί μέσω των 
προγραμμάτων "Meditteranean", "Balkan-Med", INTERREG-EUROPE & IPA CBC 
MED.
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4.5 Συμβολή των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος στην υλοποίηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες με 
βάση τις ανάγκες της περιοχής του προγράμματος όπως καθορίζονται από το 
κράτος μέλος (κατά περίπτωση)
(Όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες). 
O χώρος που καλύπτεται από τη θάλασσα της Αδριατικής με προέκταση στο Ιόνιο 
Πέλαγος και η περιοχή που περιβάλλει το θαλάσσιο αυτό χώρο και από τις δύο πλευρές, 
χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της από ανισότητες τύπου «βορρά – νότου» ως 
προς την ποιότητα ζωής, ενώ η «κοινή» θάλασσα (Αδριατική – Ιόνιο) μπορεί να 
αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο σύγκλισης.

Η νέα Στρατηγική EUSAIR εστιάζει στη θαλάσσια λεκάνη της Αδριατικής και στο Ιόνιο 
Πέλαγος και επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών των 
χωρών της περιοχής, είτε αυτά αφορούν σε προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο 
εφαρμογής της στρατηγικής, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα και 
απειλές που αφορούν στην Αδριατική και το Ιόνιο.

Το όραμα από το οποίο διαπνέεται η πρωτοβουλία για τη στρατηγική της «Μακρο-
περιφέρειας» Αδριατικής-Ιονίου, είναι να «καταστεί η θάλασσα καίριος χώρος 
καινοτομίας, οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας για όλες τις χώρες που διαβρέχονται 
από αυτήν», η δε στρατηγική της είναι στοχευμένη στους πυλώνες της «γαλάζιας 
οικονομίας», της συνδεσιμότητας της περιοχής (με δίκτυα μεταφορών και ενέργειας), 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και του βιώσιμου τουρισμού. Τους τομείς αυτούς 
«διαπερνούν» οριζόντια η έρευνα και καινοτομία, καθώς και η διοικητική ικανότητα και 
συνεργασία.

Η Περιφέρεια Αττικής δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και 
υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής, και ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων που 
σχετίζονται με τον βιώσιμο τουρισμό, την συνδεσιμότητα των λιμανιών της και τη 
«γαλάζια οικονομία». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι προβλέψεις του ΠΕΠ για το λιμάνι 
του Πειραιά εξυπηρετούν τις ευκαιρίες που εντοπίζει η Στρατηγική EUSAIR για τον 
βιώσιμο τουρισμό.

Ειδικότερα, μέσω του ΠΕΠ θα προωθηθούν δράσεις, που συνάδουν με τους 4 πυλώνες 
της «μακρο-περιφερειακής» στρατηγικής και βασίζονται και σε ενδεικτικές δράσεις που 
αναφέρονται στο «Communication & Action Plan for a EU Strategy for the Adriatic and 
Ionian Region» (COM(2014)357 τελικό 17 Ιουνίου 2014).

Κατά την περαιτέρω εξειδίκευση του προγράμματος και όπου ενδείκνυται, θα ληφθεί 
υπόψη η εγκριθείσα Μακρο-περιφερειακή Στρατηγική Αδριατικής Ιονίου, για την 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης δράσεων που θα συνάδουν με τους πυλώνες 
και τη θεματολογία αυτής και που ενδεχομένως θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης 
που θα διαμορφωθεί στο πλαίσιό της.
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5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Ή ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Ή 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

5.1 Γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη 
φτώχεια/στοχευόμενες ομάδες που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού
Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας τείνουν να είναι συγκεντρωμένοι σε 
ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Η συγκέντρωση ατόμων με χαμηλά εισοδήματα σε μια 
περιοχή επιβαρύνει επιπρόσθετα την εκάστοτε φτωχή οικογένεια λόγω του ευρύτερου 
δυσμενούς περιβάλλοντος και των μειωμένων ευκαιριών εκπαίδευσης,  
απασχόλησης/αυταπασχόλησης, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και εν γένει κοινωνικής 
ένταξης.

Η υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα στοχεύει στην αντιμετώπιση 
όσο το δυνατόν, μεγαλύτερου  μέρους των οικείων προβλημάτων, όπως τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, η σχολική διαρροή, η περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα 
και η αυξανόμενη (άνω του εθνικού μ.ο.) γήρανση του πληθυσμού τους.  Οι περιοχές της 
Αττικής στις οποίες θα αντιμετωπισθούν τέτοια φαινόμενα είναι είτε υποβαθμισμένες 
αστικές περιοχές, είτε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φτώχεια μακράς διάρκειας, 
καθώς και περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά 
ομάδων (πχ ROMA).

Ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών/ θυλάκων φτώχειας και των διαφοροποιήσεων 
μεταξύ φτώχειας και ακραίας φτώχειας (εξαθλίωσης) στην Αττική πρόκειται να 
επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης, τόσο υφιστάμενων δεδομένων και στοιχείων της 
Διοίκησης, όσο και από την επιτόπια διερεύνηση και αποτύπωση της κατάστασης σε 
επίπεδο ΟΤΑ και κοινωνικών φορέων, 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.

Με την υποστήριξη της έρευνας της EU-SILC που διενεργεί η  ΕΛΣΤΑΤ, θα διευρυνθεί 
το αντίστοιχο δείγμα, έτσι ώστε μετά το 2015, να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, όσον 
αφορά στη λεπτομερή (ποσοτικά και ποιοτικά) στατιστική αποτύπωση του φαινομένου 
της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο. 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 ΠΕΠ Αττικής.

Σημειώνεται ωστόσο ότι, βάσει των μέχρι σήμερα εκτιμήσεων, θύλακες με 
χαρακτηριστικά αυξανόμενης ανεργίας αλλά και έντονη συγκέντρωση ομάδων 
πληθυσμού με υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως άστεγοι, μετανάστες κλπ) 
εντοπίζονται στις παραδοσιακές και αποβιομηχανοποιημένες αστικές περιοχές της 
Αττικής.
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Η περιφερειακή στρατηγική για την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» θα περιλάβει δράσεις στοχευμένες 
στις ανάγκες των «Ομάδων-Στόχου» των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές υπο-ομάδες:

 Τις Ευάλωτες Ομάδες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κυρίως άτομα με 
αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί κ.λπ.

 Τις Ειδικές Ομάδες, όπως, μακροχρόνια άνεργοι, οικονομικά μη-ενεργά άτομα, 
μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, 
γυναίκες/μητέρες θύματα κακοποίησης, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.

 Τις Λοιπές Ομάδες, όπως Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, άτομα 
προερχόμενα από περιθωριοποιημένες κοινότητες, φτωχοί εργαζόμενοι ή/και 
συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, ανασφάλιστοι κ.λπ.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης των δράσεων του Προγράμματος, οι ανωτέρω υπο-ομάδες θα 
περιγράφονται, όπου είναι απαραίτητο, ως ενιαία ομάδα με τον όρο «ευπαθείς ομάδες». 
Ακολουθεί στη συνέχεια μία συνοπτική αποτύπωση των κύριων κατηγοριών ευπαθών 
ομάδων στην Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής, εμφανίζει στο κλιμάκιο εισοδήματος (κ.ε.) από 6.001 € - 12.000 
€, μία σταδιακή μείωση του πλήθους των φορολογουμένων από 536.591 οικογένειες το 
2010 σε 484.128 οικογένειες το 2012 (22,9% στην Περιφέρεια), με μ.ο. ετησίου 
εισοδήματος της τάξης των 9.018 €.

Από χωρική άποψη, σε τέσσερις από τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής (που 
διαμορφώνουν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (πρώην Νομαρχία Αθηνών)), 
καταγράφονται δυσμενείς εξελίξεις ως προς την μείωση των οικογενειακών 
εισοδημάτων, όπου στα κ.ε. μέχρι 12.000 €, κατανέμονται 750.783 οικογένειες, που 
αντιπροσωπεύουν το 57,6% των φορολογουμένων της Αττικής. Η Δυτική Αττική 
παρουσιάζει όμοια συμπεριφορά, αλλά με πολύ μικρότερο πλήθος οικογενειών (49.889 
στα ανωτέρω κ.ε. ή το 52,7% των οικογενειών της συγκεκριμένης Π.Ε. Οι Π.Ε. Πειραιά 
και Νήσων εμφανίζουν ανάλογη συμπεριφορά, όπου ένα πλήθος 165.777 οικογενειών (ή 
το 48,7% των οικογενειών της συγκεκριμένης Π.Ε.), εντάσσεται στα ως άνω κ.ε.

Στην Αττική χορηγούνται 1,7 εκ συντάξεις ή το 38,5% των συντάξεων του συνόλου της 
Χώρας. Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει τα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας, αλλά και την ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης σε  αυξημένο πληθυσμό ηλικιωμένων. Από τις παραπάνω συντάξεις, οι 
93.383 είναι αναπηρικές (27,6% του συνόλου της Χώρας). Οι αναπηρικές συντάξεις 
στην Αττική ανέρχονται στο 5,5% των συνολικών στην Περιφέρεια, ενώ ο αντίστοιχη 
αναλογία σε εθνικό επίπεδο είναι 7,6%.

Ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων (π.ε.) στη Χώρα ανέρχεται σε 
162.552 (47% άνδρες και 53% γυναίκες). Από αυτούς, το 29,6% αφορά σε δικαιούχους 
οι οποίοι παράλληλα λαμβάνουν και συντάξεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός των 
συνταξιούχων λόγω γήρατος λαμβάνει π.ε. που κυμαίνονται σε ένα εύρος 300-400 ευρώ. 
Οι δικαιούχοι π.ε. στην Αττική ανέρχονται σε 45.631 (40% του συνόλου της Χώρας), 
ενώ π.ε. λαμβάνουν και 15.579 συνταξιούχοι (32% του συνόλου της Χώρας). Το μέσο 
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ύψος των π.ε. της πρώτης κατηγορίας στην Αττική είναι 359 €, έναντι 324 ευρώ περίπου 
σε εθνικό μ.ο. Στην ηλικιακή διάρθρωση των δικαιούχων π.ε. σημαντικό ποσοστό είναι 
ηλικίας έως και 25 ετών (29,6%).

Στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, καταγράφονται 64.190 αλλοδαποί από 
Ασία και Αφρική που έχουν λάβει άδεια παραμονής, ενώ ο πραγματικός τους αριθμός 
είναι πολλαπλάσιος, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια και με μια 
διαχρονικότητα. Η βαθμιαία απόσυρση των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας,  καθώς 
και πολλών Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, οδήγησε σε βίαιη αλλαγή των αστικών 
λειτουργιών στο ιστορικό κέντρο, αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας, στην οποία 
καταγράφονται ήδη από τη διακίνηση των ερωτηματολογίων θύλακες φτώχειας. Τα 
παραπάνω φαινόμενα συνδυάζονται με την αύξηση του αριθμού των ανέργων και των 
αστέγων (συμπεριλαμβανομένων και των «νεοαστέγων») και, δημιουργούν αυξανόμενες 
κοινωνικές εντάσεις και έντονα φαινόμενα ρήξης της κοινωνικής συνοχής.

Οι εκτιμήσεις του FEANTSA αναφέρουν ότι στην Ελλάδα οι άστεγοι είναι πάνω από 
40.000. Με κατ’αναλογία εκτιμήσεις προηγούμενων ετών, πάνω από τους μισούς 
διαβιούν στην Αθήνα, λιγότεροι στον Πειραιά, ενώ από τα διακινούμενα 
ερωτηματολόγια καταγράφονται άστεγοι κατά μήκος της γραμμής του ΗΣΑΠ. Το  71% 
των αστέγων στην Αθήνα αφορά σε ηλικίες 26-55 ετών, το 60% έχει εξάρτηση από 
αλκοόλ και ναρκωτικά. Το 22% των αστέγων έχει πλήρη έλλειψη οικογενειακού 
περιβάλλοντος, ενώ το 54% κατέληξε χωρίς στέγη λόγω συνθηκών φτώχειας (ΚΥΑΔΑ, 
2013).

5.2 Στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ των στοχευόμενων ομάδων 
που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού 
και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
ορίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης
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 προσδιορισθούν οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι υποβαθμισμένες συνοικίες / περιοχές και (γ) την επικαιροποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, των διαθέσιμων πόρων και, γενικότερα, 
του περιβάλλοντος των τοπικών κοινοτήτων / κοινωνιών.

Οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις θα βασίζονται στα πορίσματα της χαρτογράφησης 
και τις προτεραιότητες της στρατηγικής για τη φτώχεια.

Πριν από την ολοκλήρωση και έγκριση της παραπάνω στρατηγικής δεν θα ενεργοποιηθεί 
καμία σχετική δράση.

Η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση σε τοπική  κλίμακα γεωγραφικής περιοχής 
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της 
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φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Λεπτομερή στοιχεία σε 
επίπεδο περιοχής βοηθούν στον εντοπισμό του φαινομένου της φτώχειας, τόσο σε μη-
αστικές περιοχές όπου η φτώχεια είναι συχνά «κρυφή» ή και σε αστικές περιοχές, όπου η 
φτώχεια μπορεί να εμφανίζεται διάσπαρτα και να παραμένει στο στενό οικογενειακό 
περιβάλλον, ενώ η στέρηση συχνά εκδηλώνεται με διάφορους,  και όχι πάντα εμφανείς 
τρόπους.

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 (εντός του 
2015 αναμένεται η ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη 
μείωση της φτώχειας) θα εξειδικευθεί στο Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής 
‘Ένταξης (ΠεΣΣΚΕ).

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 (με έμφαση στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγηυμένου εισοδήματος).

Ως συνεκτικές πολιτικές ενεργού ένταξης, οι παρεμβάσεις αυτές θα ανταποκρίνονται σε 
μία πολυτομεακή προσέγγιση και θα στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 
πρόσβασης σε κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας 
και προώθησης στην απασχόληση και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας / 
επιχειρηματικότητας/ καινοτομίας. Θα αξιοποιηθεί επίσης το εργαλείο της «Ο.Χ.Ε.», 
ενώ θα επιδιωχθεί συμπληρωματικότητα και με λοιπές παρεμβάσεις, όπως ενδεικτικά 
του FEAD και του AMF.

Τέλος σημειώνεται ότι οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις θα βασίζονται στα πορίσματα 
της χαρτογράφησης και τις προτεραιότητες της στρατηγικής για τη φτώχεια.
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Πίνακας 22: Δράσεις για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ των 
στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού

Στοχευόμενη 
ομάδα/γεωγραφική 

περιοχή

Βασικότερα είδη δράσεων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Επενδυτική προτεραιότητα

Ρομά και λοιποί 
μειονεκτούντες 
πληθυσμοί

- Δράσεις ενεργοποίησης μελών που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες 
του πληθυσμού (π.χ. Ρομά) καθώς και 
ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα  κοινωνικής και 
πολιτισμικής ενσωμάτωσης (που ανήκουν σε 
ειδικές ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες 
κ.λπ.)
- Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης 
εστιασμένο στις περιοχές που διαμένουν 
Ρομά και με αντικείμενο την αποκατάσταση 
των περιοχών στις
οποίες γίνεται η συγκέντρωση, διαλογή, 
καύση κλπ των υλικών που συλλέγουν, την 
κοινωνική τους ένταξη και τη  δημιουργία 
θέσεων
απασχόλησης με την μεταφορά των 
δραστηριοτήτων τους από την 
παραοικονομία στην τυπική οικονομία,  τη 
διασύνδεση με φορείς
εκμετάλλευσης των προϊόντων τους κλπ.
- Λειτουργία one stop shops / Κέντρων 
Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες 
υπηρεσίες [όπως λειτουργία χώρων υγιεινής 
(δημόσια λουτρά,
κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων), ξενώνες 
ύπνου (για παροχή  προσωρινής φιλοξενίας 
και ανακούφιση των «αστέγων στο δρόμο» 
που αφορούν

09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

9ii - Κοινωνικοοικονομική 
ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
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Στοχευόμενη 
ομάδα/γεωγραφική 

περιοχή

Βασικότερα είδη δράσεων που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Επενδυτική προτεραιότητα

αποκλειστικά σε υπηρεσίες διανυκτέρευσης, 
υγιεινής και μερικής σίτισης)] και κινητές 
μονάδες, όπου απαιτείται.
Σημειώνεται ότι οι δράσεις αυτές θα είναι σε 
συνάφεια με τον περιφερειακό σχεδιασμό για 
την φτώχεια
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6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
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7. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

7.1 Αρμόδιες αρχές και φορείς

Πίνακας 23: Αρμόδιες αρχές και φορείς
Αρχή/φορέας Όνομα 

αρχής/φορέα και 
τμήματος ή 

μονάδας

Ονοματεπώνυμο 
του επικεφαλής 
της αρχής/του 
φορέα (θέση)

Διεύθυνση Email

Διαχειριστική 
αρχή

Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας 
Αττικής

Προϊστάμενος ΕΔΑ Λ. Συγγρού 
98-100, 
11741, 
Αθήνα

lemas@mou.gr

Αρχή 
πιστοποίησης

Ειδική Υπηρεσία 
Αρχή Πληρωμής

Προϊστάμενος ΕΥ dsousounis@mnec.gr

Αρχή ελέγχου Υπουργείο 
Οικονομικών/ Αρχή 
Ελέγχου / Επιτροπή 
Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

Πρόεδρος ΕΔΕΛ gddde@mof-glk.gr

Φορέας στον 
οποίο η 
Επιτροπή θα 
καταβάλει τις 
πληρωμές

Τράπεζα της 
Ελλάδος

Διοικητής της 
Τράπεζας

Ελευθερίου 
Βενιζέλου 
21, 102 50, 
Αθήνα

a.papaeythymiou@glk.gr

7.2 Συμμετοχή σχετικών εταίρων

7.2.1 Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων στην 
εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος και ο ρόλος των εταίρων στην 
υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
Για την κατάρτιση και εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Γενικού  
Κανονισµού 1303/17-12-2013, προβλέπεται η διαµόρφωση ενός «κοινού» Ευρωπαϊκού 
Κώδικα ∆εοντολογίας για την «Εταιρική Σχέση», µε βάση τον οποίο καλούνται τα 
Κράτη - Μέλη να προχωρήσουν στις διαδικασίες σχεδιασµού, αλλά να τον 
«υιοθετήσουν» και κατά την εφαρµογή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του νέου ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
οργανώθηκε η «Εταιρική Σχέση» µε τις αρµόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν 
την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, µη-
κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και την καταπολέµηση των διακρίσεων.

Ήδη, έχει δηµιουργηθεί διακριτός «χώρος» στο portal της Ε∆Α του του ΠΕΠ Αττικής 
(www.pepattikis.gr: Προγραµµατική Περίοδος 2014-2020), µε τις ακόλουθες ενότητες 
πληροφοριών:

 Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Αττικής
 Έξυπνη Εξειδίκευση
 Πολιτική Συνοχής
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 Περιφέρεια Αττικής 2014-2020
 Ερωτηµατολόγια ∆ήµων και Φορέων για τη διαµόρφωση του Άξονα 

Προτεραιότητας που αφορά στην προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 
Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ιακρίσεων και στη διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής.

Σε σχέση με τα ερωτηματολόγια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν αποσταλεί δομημένα 
ερωτηματολόγια στους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής καθώς σε 548 φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας.

Στο συγκεκριµένο ιστότοπο αναρτώνται έγγραφα, οδηγίες, άρθρα, µελέτες, κ.λπ. µε 
στόχο την πλήρη και επίκαιρη ενηµέρωση των Κοινωνικών Εταίρωνκαι τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής απόψεων.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή απόψεων έχει ακολουθηθεί και σε σχέση με τη διαβούλευση επί 
του σχεδιαζόμενου Προγράµµατος (template νέου ΠΕΠ Αττικής 2014-2020). 
Ειδικότερα, έχει δημιουργηθεί ξεχωριστός διαδικτυακός χώρος 
(http://diavouleusi.pepattikis.gr), όπου μέσω μιας ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας 
διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εκφέρουν απόψεις ή/και προτάσεις 
επί του σχεδίου του νέου ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα 
«παρακολουθεί» τις «φάσεις εξέλιξης» του Προγράµµατος, µέχρι την επίσηµη υποβολή 
και την έγκρισή του. Τα χρονοδιαγράµµατα της διαβούλευσης, οι προσκλήσεις 
θεµατικών συνεργασιών και εργαστηρίων, τα νέα και οι οδηγίες θα επικοινωνούνται 
προς τους «Εταίρους» ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, έως σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες ενημέρωσης 
των φορέων της Περιφέρειας αναφορικά με τη στοχοθεσία και το γενικότερο πλαίσιο 
εφαρμογής που πρόκειται να ακολουθηθεί κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020:

 Συνάντηση Εργασίας µε θέµα «Έξυπνη Εξειδίκευση στην περιφερειακή 
στρατηγική καινοτοµίας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Αττικής», στις 29 
Απριλίου 2013.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η έναρξη µιας πολυεπίπεδης διαβούλευσης µε τους 
επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς φορείς, την  επιστηµονική κοινότητα και τους 
λοιπούς κοινωνικοοικονοµικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά στο 
σχεδιασµό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, Καινοτοµίας & Τεχνολογικής 
Ανάτπυξης της Αττικής.

 Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Αττικής για τη Νέα Προγραµµατική 
Περίοδο 2014-2020, στις 30 Απριλίου 2013.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι γενικές 
κατευθύνσεις αναπτυξιακής στρατηγικής για τη Νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-
2020, σύµφωνα µε τις έως τότε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις κατευθύνσεις 
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του αρµόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων.

 Παρουσίαση του κειμένου «Διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής» (το οποίο 
διαμορφώθηκε βάσει των όσων προέβλεπε η 2η εγκύκλιος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης), στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 16/05/2013.

 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013,στις 25 
Σεπτεµβρίου 2013.

Στην ηµερήσια διάταξη της 5ης Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-
2013, παρουσιάστηκε και συζητήθηκε η έως εκείνη τη στιγµή πορεία προετοιµασίας 
όσον αφορά στο σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου καθώς και τα επόµενα 
βήµατα αυτής της διαδικασίας.

 Ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου με όλους τους Δημάρχους της Περιφέρειας 
Αττικής, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής και του Επιτρόπου Χαν, 
στις 09/01/2014 αναφορικά με τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενο των 
Προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, τον εντοπισμό των αναγκών και 
τον σχεδιασμό έργων / δράσεων.

 Ηµερίδα ∆ιαβούλευσης µε θέµα «Στρατηγική RIS και Έξυπνη Εξειδίκευση στην 
Περιφέρεια Αττικής για τη Νέα Προγραµµατική Περίοδο2014-2020», στις 7 
Απριλίου 2014.

Σκοπός αυτής της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση - των επιχειρηµατικών φορέων, των 
επιχειρήσεων, των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, της επιστηµονικής 
κοινότητας, των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων της Περιφέρειας και των Υπουργείων - 
αναφορικά µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής 
για την καινοτοµία, την έρευνα και την έξυπνη εξειδίκευση στη Νέα Προγραµµατική 
Περίοδο.

Παράλληλα, αρμόδια στελέχη της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής μετείχαν, τόσο πριν όσο 
και μετά την επίσημη έγκριση του Εθνικού ΣΕΣ 2014-2020 στις 23/05/2014, σε 
αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις με διάφορους φορείς Υπουργείων καθώς και με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των νέων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Πρωταρχικός 
στόχος αυτών των συναντήσεων ήταν ο προσδιορισμός και η προτεραιοποίηση των 
αναγκών που δύναται να καλυφθούν από το νέο ΠΕΠ και ως εκ τούτου θα πρέπει 
ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθες συναντήσεις:

 Συνάντηση των Περιφερειών με εκπροσώπους της ΕΕ στις 04/02/2014 για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 Τεχνική Συνάντηση στελεχών των ΕΔΑ των Περιφερειών στις 12/02/2014 με 
στελέχη 8 Υπουργείων (ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ, Παιδείας, Πολιτισμού, Εργασίας, 
Υγείας, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη) με στόχο την εξειδίκευση του 
περιεχομένου των ΠΕΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 Τεχνική Συνάντηση στελεχών των ΕΔΑ των Περιφερειών με το ΕΠΑνΕκ στις 
08/04/2014 για τον συντονισμό των Προγραμμάτων σε 9 αναπτυξιακούς τομείς 
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(τουρισμός, ενέργεια, ΤΠΕ, περιβάλλον, δημιουργικές και πολιτιστικές 
βιομηχανίες, αγρο-διατροφή, logistics, υγεία/φάρμακα, υλικά/κατασκευές).

 Τεχνική συνάντηση στις 12/06/2014 στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τις ανάγκες του υπουργείου στο πλαίσιο του 
ΘΣ-9 και τις δυνατότητες κάλυψής τους από το νέο Πρόγραμμα.

 Τεχνική συνάντηση στις 19/06/2014 με την ΕΥ Συντονισμού Περιβαλλοντικών 
Δράσεων σε σχέση με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, 
στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 Τεχνική συνάντηση στις 24/06/2014 στο Υπουργείου Υγείας με στόχο την 
οργάνωση, καθοδήγηση και σχεδιασμό των δράσεων του Τομέα Υγείας στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του νέου Προγράμματος.

 Τεχνικές συναντήσεις στις 03 & 04/07/2014 με εκπροσώπους της ΕΕ αναφορικά 
με την πορεία κατάρτισης των Προγραμμάτων της νέας περιόδου.

 Τεχνική συνάντηση στις 08/07/2014 με στελέχη της ΕΥ του ΕΠΑνΕκ με στόχο 
τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων που θα αναληφθούν από τα 2 
Προγραμμάτων.

 Τεχνική συνάντηση στις 09/07/2014 με στελέχη των Τομέων Μεταφορών & 
Περιβάλλοντος με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων που θα 
αναληφθούν από τα 2 Προγραμμάτων.

 Τεχνική συνάντηση στελεχών της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής με στελέχη της 
ΕΥΣΕΚΤ στις 10/07/2014 για τον συντονισμό των δράσεων του νέου ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020 στους ΘΣ 8 & 9.

  

Διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ

Η Διαβούλευση της ΣΜΠΕ διεξήχθη σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές 
που ορίζονται από την ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1225).

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή για την έγκριση της ΣΜΠΕ και τον έλεγχο του τρόπου 
διεξαγωγής της διαβούλευσης σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο ορίστηκε η Ειδική 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ.  Ο φάκελος ΣΜΠΕ υποβλήθηκε στην 
ΕΥΠΕ με το υπ. αριθμ. 2762/16.06.2014 έγγραφο της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής (Α.Π. 
ΕΥΠΕ 173250/16.06.2014).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (Άρθρο 7 της ΚΥΑ 107017/05.09.2006) και μετά την 
διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου από την Αρμόδια για την Περιβαλλοντική Έγκριση 
Αρχή, ζητήθηκε η αποστολή των απαιτούμενων αντιγράφων προκειμένου να 
προωθηθούν στους Αρμόδιους προς γνωμοδότηση φορείς (Α.Π. 173867/16.06.2014). Τα 
αντίγραφα στάλθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (174310/07.08.2014) η 
οποία ταυτόχρονα προχώρησε στην δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης με περίληψη της 
ΣΜΠΕ σε δύο ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας (Α.Π. 3966/19.09.2014). Το 
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πλήρες κείμενο της ΣΜΠΕ μαζί με σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε επίσης στους 
διαδικτυακούς τόπους της Διαχειριστικής Αρχής Αττικής (www.pepattikis.gr) και της 
Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr). Κατά την ανακοίνωση, κλήθηκε το 
ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς 
τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (ταχ. διεύθυνση: 
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη 
δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.  Ο Τίτλος και σχετικός σύνδεσμος της 
ανακοίνωσης παρέμεινε στην αρχική σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθ' όλη την 
διάρκεια της διαβούλευσης.

Σε σχέση με τη διαβούλευση με τις σχετικές δημόσιες αρχές, η ΕΥΠΕ απέστειλε 
αντίγραφα της ΣΜΠΕ στις προβλεπόμενες από το πλαίσιο αρχές, που είναι:

 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
o Δ/ση Ελέγχου Ατμόσφαιρας Ρύπανσης και Θορύβου
o Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,
o ΓΓ Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής
o ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
o ΕΓ Δασών,
o ΕΓ Υδάτων.

 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
o ΓΓ Δημοσίων Έργων
o ΓΓ Μεταφορών

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
 Υπουργείο Οικονομικών
 Υπουργείο Εσωτερικών 

o ΓΓ Εσωτερικών
o ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
 Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Σύνοψη του τρόπου με τον οποίο εκφράστηκαν οι περιβαλλοντικές θεωρήσεις και 
απόψεις κατά τη διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης έχουν διαβιβαστεί στην ΕΥΠΕ, η οποία 
αποτελεί την αρμόδια αρχή κατά την έννοια της σχετικής ΚΥΑ, σειρά απόψεων.

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

7.2.2 Συνολικές επιχορηγήσεις (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-EU, κατά περίπτωση) 
(για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)
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 
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μέρους του επιχειρησιακού προγράμματος σε έναν εταίρο ως ενδιάμεσου 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 Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 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 Χορήγηση ποσού για ανάπτυξη ικανοτήτων (για το ΕΚΤ και το ΕΚΤ REACT-
EU, κατά περίπτωση) (για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)
Τμήμα / μέρος των πόρων του επιχειρησιακού (έως 7,00 εκ Ευρώ) μέσω των 
παρεμβάσεων και των δράσεων που περιλαμβάνονται στην επιλεγμένη Επενδυτική 
Προτεραιότητα 9.i του Θεματικού Στόχου 9, αφορά στην 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. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ, ΤΟΥ ΕΤΘΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΠ
Οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και άλλων ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών 
μέσων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), λαμβάνοντας υπόψη 
τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
8.1 Γενικές λειτουργίες συντονισμού

Για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των ΕΔΕΤ, όπως περιγράφεται στο 
νόμο για το ΕΣΠΑ,θα συνεχίσει και στην περίοδο 2014-2020 να λειτουργεί στη Γεν. 
Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ του Υπ. Αν.Αν., Εθνική Αρχή Συντονισμού 
(ΕΑΣ), με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων το συντονισμό του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής των EΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την υποστήριξη των ΔΑ.

Η ΕΑΣ θα συντονίζει την εφαρμογή των ΕΠ ως προς τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ & 
ως προς τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, τη 
θεματική συγκέντρωση των πόρων για καλύτερα αποτελέσματα, τον ενιαίο σχεδιασμό & 
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 της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συνέργεια 
& συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα λοιπά ΕΔΕΤ, καθώς & με το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣ, των αρμόδιων 
υπηρεσιών για τη διαχείριση & τον έλεγχο των ΕΠ, καθώς και των επιτελικών δομών, 
προσδιορίζονται στο νέο νόμο.

Σε επίπεδο ΕΠ, η ΔΑ κάθε ΕΠ θα διασφαλίσει την συμπληρωματικότητα και τη 
συνέργεια με τις παρεμβάσεις άλλων ΕΠ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΔΑ, 
στοχεύοντας στον συγχρονισμό υλοποίησης και στις οικονομίες κλίμακας, στη μη 
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων και την αποφυγή «ανταγωνιστικής» 
λειτουργίας τους.

8.2 Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) του ΕΣΠΑ 14-20

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, εξασφαλίζεται & ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, οι συνέργειες 
& συμπληρωματικότητες για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 & των ΕΠ 
καθώς & των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Η Ε.Πα, η 
σύνθεση της οποίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον ΚΚΔ για 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εταίρων, παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την 
πρόοδο υλοποίησης των ΕΠ και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, την πορεία 
υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών,  την επίτευξη των τεθέντων στόχων, καθώς 
και την τήρηση των αιρεσιμοτήτων. Επίσης, λαμβάνει αποφάσεις για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 & των ΕΠ, οι οποίες 
είναι εκτελεστέες από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των ΕΠ. Η ΕΑΣ έχει την 
ευθύνη για τη λειτουργία της Ε.Πα. και την εφαρμογή των αποφάσεών της.
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8.3 Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) του ΕΠ

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ και το συντονισμό των εμπλεκόμενων 
φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση θα 
συγκροτηθεί Ε.Πα. του ΕΠ, η οποία εξασφαλίζει και το συντονισμό των ΕΔΕΤ, ενώ 
εξετάζει τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους. Η Ε.Πα. παρακολουθεί, 
μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ από πλευράς εντάξεων, νομικών 
δεσμεύσεων, πληρωμών και επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και την τήρηση των 
αιρεσιμοτήτων και λαμβάνει αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική 
εφαρμογή του ΕΠ. Η Ε.Πα. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μια 
φορά το χρόνο και εκτάκτως αν κρίνεται αναγκαίο, η δε σύνθεσή της θα περιλαμβάνει 
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων. Η αποτελεσματικότητα της 
Ε.Πα. θα βελτιωθεί με μέτρα όπως η ισχυρότερη τεχνική και επιστημονική υποστήριξή 
της από τη ΔΑ και η αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή της (βλ.7.2.1). Η ΔΑ έχει την 
ευθύνη για τη λειτουργία της Ε.Πα. και την εφαρμογή των αποφάσεών της.

Η θέσπιση «στοχευμένων» κριτηρίων επιλογής πράξεων για την επίτευξη των στόχων 
του ΕΠ, θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για τη συνέργεια των παρεμβάσεων των 
ΕΔΕΤ, με την επιλογή κατά προτεραιότητα πράξεων το αποτέλεσμα των οποίων 
συνδέεται με πράξεις από άλλο ΕΠ ή ΕΔΕΤ. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας 
υποεπιτροπής υποβοήθησης του έργου της Ε.Πα. για την εφαρμογή ολοκληρωμένων 
χωρικών παρεμβάσεων, με αντικείμενο τη διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση 
κριτηρίων επιλογής των περιοχών παρέμβασης καθώς και συμμετοχής των ΕΔΕΤ.

8.4    Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ, με Εθνικές 
πολιτικές, άλλες Κοινοτικές Χρηματοδοτικές και Επενδυτικές Πρωτοβουλίες, και 
την ΕΤΕπ.

8.4.1 Συντονισμός, συνέργεια, συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με εθνικές πολιτικές

Για το συντονισμό των ΕΔΕΤ και των εμπλεκόμενων φορέων η ΔΑ θα συμμετέχει σε 
επιτροπές ή και δίκτυα που έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν από την ΕΑΣ (βλ. 
2.1. ΕΣΠΑ), προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός και η εφαρμογή κοινής 
εθνικής πολιτικής σε ειδικά θέματα, η εναρμόνιση της εφαρμογής, η διάχυση εμπειρίας 
και καλών πρακτικών. Η ΔΑ θα μετέχει στις Υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιείας & Θάλασσας της Ε.Πα. του ΕΣΠΑ, το Δίκτυο για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση, το Δίκτυο Αξιολόγησης, το Δίκτυο οριζόντιων θεσμικών θεμάτων, 
το Δίκτυο για τα χωρικά & το Δίκτυο Πληροφόρησης–Δημοσιότητας.

Σε σχέση με το ΠΑΑ 2014-2020, οι βασικότεροι τομείς που θα διασφαλισθούν η 
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες αφορούν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα σε 
σχέση με το «πρασίνισμα-greening», τους Νέους Γεωργούς, τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις και τα συστήματα γεωργικών συμβουλών. Η πρόβλεψη εκχωρήσεων 
30% περίπου των πόρων του ΠΑΑ στις περιφέρειες θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη 
συνεργειών, συμπληρωματικότητας και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ο συντονισμός της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των Ταμείων, 
του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ ασκείται από την ΕΑΣ λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθύνσεις της Ε. Πα. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Υποεπιτροπής Αγροτικής 
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Ανάπτυξης-Αλιείας και Θάλασσας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ των 
συναφών ΕΠ. Η Υποεπιτροπή διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και το διαχωρισμό 
των δράσεων και το πλαίσιο εφαρμογής τους, θεματικά και γεωγραφικά. Οι ΔΑ των 
οικείων ΕΠ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των πράξεων.

Ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών Έξυπνης 
Εξειδίκευσης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας περιόδου μέσω του Δικτύου 
που έχει δημιουργηθεί για την Έξυπνη Εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ. 
2.1), στο οποίο συμμετέχουν η ΕΑΣ, η ΓΓΕΤ, εκπρόσωποι των ΕΔΕΤ και οι 
Περιφέρειες. Η εξέλιξη της πολιτικής συντονίζεται, παρακολουθείται και καθοδηγείται 
στο πλαίσιο του Δικτύου με τη συμβολή και των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας 
& Καινοτομίας, που προβλέπονται στο νέο νόμο για την ΕΤΑΚ στα οποία 
εκπροσωπούνται και οι παραγωγικοί φορείς.

Ο συντονισμός της πολιτικής και της διαχείρισης των δράσεων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα διασφαλίζεται από ενιαίο κέντρο στρατηγικού 
σχεδιασμού και υλοποίησης της εθνικής και τομεακής/περφερειακής στρατηγικής για 
την ψηφιακή ανάπτυξη. Για την εξειδίκευση του σχεδιασμού των πολιτικών στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας δημιουργούνται Επιτελικές Δομές στα Υπ. 
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας αντίστοιχα, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την 
αποτύπωση και την ιεράρχηση της πολιτικής και των σχετικών δράσεων αρμοδιότητάς 
τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου. Κάθε 
Επιτελική Δομή θα συνεργάζεται με τις ΔΑ των ΕΠ που χρηματοδοτούν σχετικά έργα, 
ώστε να συντονιστεί η υλοποίηση των πολιτικών.

Με βάση τα παραπάνω και τις διμερείς συνεργασίες με τα λοιπά ΕΠ, θα υπάρχει 
κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων, συνδυάζοντας δράσεις-πόρους 
του ΕΠ, συμπληρωματικά με δράσεις-πόρους άλλων ΕΠ.

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» θα διευρυνθεί η λειτουργία της υφιστάμενης Κοινής Επιτροπής 
Συντονισμού, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του 
Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Μακρο–περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. 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 ΕΠ.

8.4.2 Συντονισμός, συνέργεια, συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης

Ο συντονισμός μεταξύ ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης σε επίπεδο ΕΠ διασφαλίζεται 
από τη ΔΑ κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση και θα λάβει υπόψη τις εξής 
ενδεικτικές δυνατότητες συνεργειών και συμπληρωματικότητας:

·            Δράσεις ΕΤΑΚ  (ΕΔΕΤ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, κ.α.) 
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Θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε συνέργειες δράσεων ΕΤΑΚ που προσδιορίζονται στην 
εθνική ή Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με το  πρόγραμμα 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.

Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων του θεματικού στόχου 1 και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
2020 διασφαλίζεται  από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με την ΕΑΣ με συνδρομή από τη ΔΑ 
για παροχή στοιχείων σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΓΓΕΤ αναλαμβάνει το 
συντονισμό των αρμόδιων εθνικών οργάνων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
πολιτικής ΕΤΑΚ και η ΕΑΣ διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες των 
δράσεων ΕΔΕΤ και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 σε κεντρικό επίπεδο. Το Δίκτυο για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ. 2.1), αποτελεί 
βασικό συντονιστικό εργαλείο για την ανάδειξη συνεργειών δράσεων ΕΤΑΚ μεταξύ των 
δύο ενωσιακών μέσων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση τις  προτεραιότητες 
ΕΤΑΚ των RIS3 και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας.

Υπό τον συντονισμό της ΓΓΕΤ και σε συνεργασία με την ΕΑΣ, τη ΔΑ και τη συμβολή 
των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs) του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, αξιοποιούνται ευκαιρίες 
για συνέργειες και συμπληρωματικές δράσεις μέσω συνεχούς επικαιροποίησης των 
στρατηγικών RIS3 και για τη διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας. Ενδεικτικοί τομείς 
συνεργειών και συμπληρωματικότητας ΕΔΕΤ-ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του ΚΚΔ (παρ. Ι) & το έγγραφο εργασίας της ΕΕ “Enabling 
synergies between ESIF, Horizon 2020 and other research, innovation and 
competitiveness–related Union programmes” (2014):

-      Αξιοποίηση της καινοτομίας από την επιχειρηματική κοινότητα (π.χ. δράσεις 
μεταφοράς τεχνολογίας, clusters, συνεργασία με κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας.) και 
δράσεις υποστήριξης καινοτόμων ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.

-      Προαγωγή της αριστείας, διεύρυνση της συμμετοχής, αναβάθμιση των ερευνητικών 
υποδομών ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού μέσω αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, νέων 
δράσεων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 για καινοτόμες δράσεις υποδομής ("Teaming"), 
προσέλκυση κορυφαίων καθηγητών και ερευνητικών ομάδων ("Twinning" & "ERA 
Chairs"), ενίσχυση και διεθνοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα (“Μarie-
Curie COFUND”), δράσεις ERASMUS, κλπ.

-      Συμπράξεις Δημοσίου–Δημοσίου Τομέα (πρωτ. άρ. 185 της ΣΛΕΕ/Eureka, 
Eurostars), Συμπράξεις Δημοσίου–Ιδιωτικού Τομέα (πρωτ. άρ. 187 της ΣΛΕΕ/Joint 
Technology Initiatives-JTIs), δράσεις ERA-NET.

·            Δράσεις υποστήριξης ΜΜΕ (ΕΔΕΤ–COSME, EaSi, EIB/EIF, κ.α.) 

Ο συντονισμός, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεων 
ΕΔΕΤ και του Προγρ. για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων & των ΜΜΕ 
(COSME), διασφαλίζεται από την ΕΑΣ σε συνεργασία με την Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, 
στοχεύοντας ενδεικτικά: 



EL 327 EL

-      σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ (διαχείριση καινοτομίας, αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του CIP/COSME, κλπ.) σε 
συνεργασία με το  Enterprise Europe Network-Hellas/COSME και άλλων σχετικών 
φορέων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, συνεργατικοί σχηματισμοί, κλπ.). 

-      στην υποστήριξη (ΕΤΠΑ) για αύξηση του αριθμού των start-ups και υποστήριξη 
των ΜΜΕ (EKT) για αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε 
εξειδικευμένους τομείς βάσει αναγκών, προοπτικής και ζήτησης από την αγορά. 
Επιπλέον, θα αναζητηθούν συνέργειες των ΕΔΕΤ με τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, με το 
πρόγραμμα «Απασχόληση & Κοινωνική Καινοτομία-EaSI», με το πρόγραμμα Start-up 
Europe για ΤΠΕ-ΜΜΕ, ως μέρος της πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 –Ψηφιακή Ατζέντα 
για την Ευρώπη

-      στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω συνεργειών 
ΕΔΕΤ-COSME και δράσεις που υποστηρίζονται από την ΕΙΒ/ΕΙF.

·            Δράσεις περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής (ΕΔΕΤ–LIFE) 

Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ) & του Προγράμματος LIFE 
διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Επιτελική 
Δομή του Υπουργείου, τη ΔΑ και την ΕΑΣ, δεδομένου ότι το LIFE αποτελεί μία 
χρήσιμη συμπληρωματική επιλογή χρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ για δράσεις 
περιβάλλοντος.

Θα αναζητηθούν ευκαιρίες δράσεων ΕΤΑΚ προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και 
της αλιείας μέσω των ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ και σε σχέση π.χ. με παγκόσμιες προκλήσεις, 
όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος μέσω δράσεων οικολογικής καινοτομίας και τεχνολογιών του LIFE.

·            Δράσεις μεταφορών, ενέργειας, ΤΠΕ (ΕΔΕΤ–CEF) 

Μέσω του συντονισμού της ΕΑΣ θα διασφαλίζεται ότι τα έργα που θα υποβάλλονται 
προς χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility–CEF, θα ενέχουν την 
αναγκαία συμπληρωματικότητα με έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

·            Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΔΕΤ-Τ.Ε.Β.Α)

Αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων του ΤΕΒΑ το οποίο αποτελεί σημαντικό 
συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με τα ΕΔΕΤ είναι Επιτελική Δομή του Υπ. Εργασίας. Οι δράσεις του 
Τ.Ε.Β.Α, τόσο όσον αφορά στην παροχή βασικών αγαθών, όσο και στην παροχή 
συνοδευτικών μέτρων θα συνεργούν με δράσεις του ΘΣ9 «Προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» του ΕΚΤ, αλλά και με παρεμφερείς δράσεις 
που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς & φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
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·            Δράσεις του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΕΔΕΤ - AMIF)

Σε ότι αφορά στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), που έχει 
αυξημένη σημασία για τη χώρα και το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, θα διασφαλιστεί η συνέργεια και η 
συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο πλαίσιο των ΕΠ.

H κατασκευή κλειστών κέντρων υποδοχής δεν είναι επιλέξιμη.

·            Δράσεις Διαπεριφερειακής - Διακρατικής - Διασυνοριακής Συνεργασίας

Βλέπε ενότητα 4.4.
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9. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

9.1 Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
Πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής των εκ των 
προτέρων αιρεσιμοτήτων και συμμόρφωσης με αυτές (προαιρετικό)
Πίνακας 24: Ισχύοντες εκ των προτέρων όροι και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους

Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
T.01.1 -  Έρευνα και καινοτομία: Η ύπαρξη 
μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για 
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει 
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και καινοτομίας 
του ιδιωτικού τομέα και εναρμονίζεται με τα 
χαρακτηριστικά αποδοτικών εθνικών ή 
περιφερειακών συστημάτων έρευνας και 
καινοτομίας.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία

Μερικώς

T.01.2 -  Υποδομές έρευνας και καινοτομίας. Η 
ύπαρξη πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία

Όχι

T.02.1 -  Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ψηφιακή ανάπτυξη 
με στόχο την ενθάρρυνση οικονομικά 
προσιτών, καλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από τους 
πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες ομάδες, 
επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ

Μερικώς

T.03.1 -  Ειδικές δράσεις έχουν υλοποιηθεί για 
να δοθεί περαιτέρω ώθηση στην 
επιχειρηματικότητα με βάση την Πράξη για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις (SBA).

03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας

Ναι

T.04.1 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την 
προώθηση αποτελεσματικών από πλευράς 
κόστους βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης 
κατά την τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή 
ανακαίνιση κτιρίων.

04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές

Μερικώς

T.04.2 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την 
προώθηση της συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση.

04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές

Ναι

T.04.3 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την 
προώθηση της παραγωγής και διανομής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Περιοχές

T.05.1 -  Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: η 
ύπαρξη εθνικών ή περιφερειακών εκτιμήσεων 
επικινδυνότητας για τη διαχείριση 
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων

Ναι

T.05.2 -  Καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα πρότυπα καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης 
των εκτάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι 
του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο

05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων

Όχι

T.06.1 -  Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία 
παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για 
αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) 
επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που 
καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα 
προγράμματα.

06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Όχι

T.06.2 -  Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των 
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 
2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των 
αποβλήτων.

06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Μερικώς

T.06.3 -  Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα: οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 κεφάλαιο Ι του 
τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο

06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον

Όχι

T.07.1 -  Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός συνολικού 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 
στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με το 
θεσμικό σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και 
βελτιώνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με 
το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής

Όχι

T.07.2 -  Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο (ή σχέδια) ή πλαίσιο (ή 
πλαίσια) για τις μεταφορές ειδικού τμήματος 
για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων σύμφωνα 
με το θεσμικό σύστημα των κρατών μελών (που 
περιλαμβάνει τις δημόσιες μεταφορές σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών και 
βελτιώνει τις συνδέσεις με το αναλυτικό και 
βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. Οι επενδύσεις 

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής

Όχι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
καλύπτουν τα κινητά στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.
T.07.3 -  Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, 
των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και 
των υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για τις 
μεταφορές ειδικής ενότητας για τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, 
τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και 
τις υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των συνδέσεων με 
το ευρύτερο και το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και 
στην προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας.

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής

Όχι

T.07.4 -  Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς 
ενέργειας.

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής

Ναι

T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα 
και δημιουργία επιχειρήσεων: η ύπαρξη 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

Ναι

T.08.5 -  Προσαρμογή των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 
αλλαγές: Η ύπαρξη πολιτικών που 
διευκολύνουν την πρόβλεψη και τη σωστή 
διαχείριση των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων.

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

Μερικώς

T.09.1 -  Η ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής

Μερικώς

T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την ένταξη των Ρομά.

09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής

Μερικώς

T.09.3 -  Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής 
για την υγεία, στο πλαίσιο του άρθρου 168 
ΣΛΕΕ, το οποίο διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Μερικώς

T.10.1 -  Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: η 
ύπαρξη στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη 

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 

Μερικώς
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

Εκπαίδευσης

T.10.2 -  Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η ύπαρξη 
εθνικού ή περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης

Μερικώς

T.10.3 -  Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη εθνικού 
ή/και περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο 
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης

Ναι

T.10.4 -  Η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την 
αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης

Μερικώς

G.1 -  Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας και 
της πολιτικής της Ένωσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 

Ναι



EL 333 EL

Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.2 -  Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας 
και της πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα 
των φύλων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.3 -  Η ύπαρξη διοικητικής ικανότητας για την 
υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.4 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 

Μερικώς
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.5 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της 
Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.6 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ 
και τη ΣΠΕ.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)

G.7 -  Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων των 
προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός συστήματος 
δεικτών αποτελεσμάτων απαραίτητο για την 
επιλογή των δράσεων που συμβάλλουν με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη 
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην 
παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα και στη διενέργεια 
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών 
και των Επενδύσεων των ΜΜΕ 
της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη 
Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ
03 - Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 
Βελτίωση της ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας Αττικής για 
προσέλκυση Επενδύσεων και 
προαγωγή της Καινοτόμου 
Επιχειρηματικότητας
04 - Προώθηση  της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 
της Συμπαραγωγής και προώθηση 
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές
05 - Προώθηση της Προσαρμογής 
στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς 
και της Πρόληψης και Διαχείρισης 
Κινδύνων
06 - Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον
07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής 
Κινητικότητας και των 
Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας 
Αττικής
08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης 
των Δεξιοτήτων και της 
Προσαρμοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναμικού στους 
Τομείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
09 - Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και Καταπολέμηση της 
Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής 
Συνοχής
10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας
11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών 

Όχι
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Εκ των προτέρων όρος Άξονες προτεραιότητας στους 
οποίους εφαρμόζεται η 

αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με 
την εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 
(Ναι/Όχι/Εν 

μέρει)
Εκπαίδευσης
12 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
13 - Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής (ΕΚΤ)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.01.1 -  
Έρευνα και 
καινοτομία: 
Η ύπαρξη 
μιας εθνικής 
ή 
περιφερειακ
ής 
στρατηγικής 
για έξυπνη 
εξειδίκευση 
σύμφωνα με 
το εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ
εων, η οποία 
επιτρέπει τη 
μόχλευση 
δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας 
του 
ιδιωτικού 
τομέα και 
εναρμονίζετα
ι με τα 
χαρακτηριστι
κά 
αποδοτικών 
εθνικών ή 
περιφερειακ

1 - 
Εφαρμόζεται 
μια εθνική ή 
περιφερειακή 
στρατηγική 
έξυπνης 
εξειδίκευσης 
η οποία:

Όχι 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 θα παρουσιάσουν 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.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 28/2/2015 
(Περιφερειακή Στρατηγική)



EL 341 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ών 
συστημάτων 
έρευνας και 
καινοτομίας.
T.01.1 -  
Έρευνα και 
καινοτομία: 
Η ύπαρξη 
μιας εθνικής 
ή 
περιφερειακ
ής 
στρατηγικής 
για έξυπνη 
εξειδίκευση 
σύμφωνα με 
το εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ
εων, η οποία 
επιτρέπει τη 
μόχλευση 
δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας 
του 
ιδιωτικού 
τομέα και 
εναρμονίζετα
ι με τα 
χαρακτηριστι

2 - βασίζεται 
στην 
ανάλυση 
SWOT ή σε 
παρεμφερή 
ανάλυση 
προκειμένου 
να 
κατευθυνθού
ν οι πόροι σε 
περιορισμένο 
αριθμό 
προτεραιοτήτ
ων έρευνας 
και 
καινοτομίας·

Ναι http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772   
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κά 
αποδοτικών 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
συστημάτων 
έρευνας και 
καινοτομίας.
T.01.1 -  
Έρευνα και 
καινοτομία: 
Η ύπαρξη 
μιας εθνικής 
ή 
περιφερειακ
ής 
στρατηγικής 
για έξυπνη 
εξειδίκευση 
σύμφωνα με 
το εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ
εων, η οποία 
επιτρέπει τη 
μόχλευση 
δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας 
του 
ιδιωτικού 

3 - προβλέπει 
μέτρα για την 
τόνωση των 
ιδιωτικών 
επενδύσεων 
στην Ε&ΤΑ·

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 28/2/2015 
(Περιφερειακή Στρατηγική)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

τομέα και 
εναρμονίζετα
ι με τα 
χαρακτηριστι
κά 
αποδοτικών 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
συστημάτων 
έρευνας και 
καινοτομίας.
T.01.1 -  
Έρευνα και 
καινοτομία: 
Η ύπαρξη 
μιας εθνικής 
ή 
περιφερειακ
ής 
στρατηγικής 
για έξυπνη 
εξειδίκευση 
σύμφωνα με 
το εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ
εων, η οποία 
επιτρέπει τη 
μόχλευση 
δαπανών 

4 - 
περιλαμβάνει 
μηχανισμό 
παρακολούθη
σης.

Όχι Το σύστημα παρακολούθησης είναι υπό διαμόρφωση.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 28/2/2015 
(Περιφερειακή Στρατηγική)



EL 344 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

έρευνας και 
καινοτομίας 
του 
ιδιωτικού 
τομέα και 
εναρμονίζετα
ι με τα 
χαρακτηριστι
κά 
αποδοτικών 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
συστημάτων 
έρευνας και 
καινοτομίας.
T.01.1 -  
Έρευνα και 
καινοτομία: 
Η ύπαρξη 
μιας εθνικής 
ή 
περιφερειακ
ής 
στρατηγικής 
για έξυπνη 
εξειδίκευση 
σύμφωνα με 
το εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ

5 - Έχει 
εγκριθεί 
πλαίσιο που 
προβλέπει 
τους 
διαθέσιμους 
δημοσιονομι
κούς πόρους 
για την 
έρευνα και 
καινοτομία.

Ναι http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_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 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.



EL 345 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

εων, η οποία 
επιτρέπει τη 
μόχλευση 
δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας 
του 
ιδιωτικού 
τομέα και 
εναρμονίζετα
ι με τα 
χαρακτηριστι
κά 
αποδοτικών 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
συστημάτων 
έρευνας και 
καινοτομίας.
T.01.2 -  
Υποδομές 
έρευνας και 
καινοτομίας. 
Η ύπαρξη 
πολυετούς 
σχεδίου 
προϋπολογισ
μού και 
ιεράρχησης 
προτεραιοτή

1 - Έχει 
εγκριθεί ένα 
ενδεικτικό 
πολυετές 
σχέδιο 
προϋπολογισ
μού και 
ιεράρχησης 
των 
προτεραιοτήτ
ων για τις 

Όχι 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.
Η ΓΓΕΤ έχει ολοκληρώσει το σχέδιο το του Οδικου 
Χάρτη, το οποίο έχει τεθεί υπόψη του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) για 
γνωμοδότηση καθώς και της Οριζόντιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής που έχει συσταθεί από τη 
ΓΓΕΤ για το θέμα αυτό . 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των για τις 
επενδύσεις.

επενδύσεις το 
οποίο 
συνδέεται με 
τις 
προτεραιότητ
ες της 
Ένωσης και, 
κατά 
περίπτωση, 
με το 
Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό 
Φόρουμ 
Ερευνητικών 
Υποδομών-
ESFRI.

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ αναρτήθηκε ανακοίνωση 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης 
του Οδικού Χάρτη στο οποίο εμπεριέχονται και 
συνοπτικά στατιστικά στοιχεία από την ανοιχτή 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 
αξιολόγηση και στρατηγική προτεραιοποίηση των 
προτάσεων.
Η διαμόρφωση ενός ενδεικτικού πολυετούς σχεδίου 
για τον προϋπολογισμό κόστους και τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των επενδύσεων αποτελεί 
συνάρτηση και των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 
2014 – 2020

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 20/2/2015

T.02.1 -  
Ψηφιακή 
ανάπτυξη: 
Ένα 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ψηφιακή 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ενθάρρυνση 
οικονομικά 
προσιτών, 
καλής 
ποιότητας 

1 - Έχει 
θεσπιστεί 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
στρατηγικής 
για την 
ψηφιακή 
ανάπτυξη, 
μεταξύ 
άλλων στο 
πλαίσιο της 
εθνικής ή της 
περιφερειακή
ς 
στρατηγικής 

Ναι http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1469&id=&tid=1607   



EL 347 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

και 
διαλειτουργι
κών, μέσω 
της χρήσης 
των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών 
και 
δημόσιων 
υπηρεσιών 
και την 
αύξηση του 
βαθμού 
χρήσης τους 
από τους 
πολίτες, 
μεταξύ 
άλλων από 
ευάλωτες 
ομάδες, 
επιχειρήσεις 
και δημόσιες 
διοικήσεις, 
το οποίο 
περιλαμβάνει 
και 
διασυνοριακ
ές 
πρωτοβουλίε
ς.

για έξυπνη 
εξειδίκευση, 
το οποίο 
περιλαμβάνει
:
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.02.1 -  
Ψηφιακή 
ανάπτυξη: 
Ένα 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ψηφιακή 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ενθάρρυνση 
οικονομικά 
προσιτών, 
καλής 
ποιότητας 
και 
διαλειτουργι
κών, μέσω 
της χρήσης 
των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών 
και 
δημόσιων 
υπηρεσιών 
και την 
αύξηση του 
βαθμού 
χρήσης τους 
από τους 
πολίτες, 
μεταξύ 

2 - κατάρτιση 
προϋπολογισ
μού και 
ιεράρχηση 
των 
προτεραιοτήτ
ων των 
δράσεων 
μέσω της 
ανάλυσης 
SWOT ή 
παρεμφερούς 
ανάλυσης 
σύμφωνα με 
τον πίνακα 
αποτελεσμάτ
ων του 
ψηφιακού 
θεματολογίου 
για την 
Ευρώπη·

Όχι http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-
th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα εξειδικευτούν 
με βάση την ενότητα Β12 της Στρατηγικής για την 
Ψηφιακή Ανάπτυξη και τα υποβληθέντα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές RIS. Η 
αντιστοίχιση των ώριμων έργων και των προς 
ωρίμανση έργων με τις κατηγορίες παρέμβασης της 
Στρατηγικής θα αποτυπωθεί σε σχετικό διυπουργικό 
Μνημόνιο Συνεργασίας δέσμευσης των 
εμπλεκομένων Υπουργείων στην υλοποίηση της 
στρατηγικής.  
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31/3/2015
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

άλλων από 
ευάλωτες 
ομάδες, 
επιχειρήσεις 
και δημόσιες 
διοικήσεις, 
το οποίο 
περιλαμβάνει 
και 
διασυνοριακ
ές 
πρωτοβουλίε
ς.
T.02.1 -  
Ψηφιακή 
ανάπτυξη: 
Ένα 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ψηφιακή 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ενθάρρυνση 
οικονομικά 
προσιτών, 
καλής 
ποιότητας 
και 
διαλειτουργι
κών, μέσω 

3 - πρέπει να 
έχει 
πραγματοποι
ηθεί ανάλυση 
σε σχέση με 
την 
εξισορρόπησ
η της 
ζήτησης και 
της 
προσφοράς 
των 
τεχνολογιών 
πληροφοριών 
και 
επικοινωνιών 
(ΤΠΕ)·

Ναι http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-
th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

της χρήσης 
των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών 
και 
δημόσιων 
υπηρεσιών 
και την 
αύξηση του 
βαθμού 
χρήσης τους 
από τους 
πολίτες, 
μεταξύ 
άλλων από 
ευάλωτες 
ομάδες, 
επιχειρήσεις 
και δημόσιες 
διοικήσεις, 
το οποίο 
περιλαμβάνει 
και 
διασυνοριακ
ές 
πρωτοβουλίε
ς.
T.02.1 -  
Ψηφιακή 
ανάπτυξη: 
Ένα 
στρατηγικό 

4 - δείκτες 
για τη 
μέτρηση της 
προόδου των 
παρεμβάσεω

Ναι http://www.digitalplan.gr/portal/resource/Se-Dhmosia-Diaboyleysh-apo-
th-G.G.T.T.-h-Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh   

Οι δείκτες αυτοί θα επικαιροποιηθούν παράλληλα με 
την εξειδίκευση που προβλέπεται στο κριτήριο 2 
ανωτέρω.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ψηφιακή 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ενθάρρυνση 
οικονομικά 
προσιτών, 
καλής 
ποιότητας 
και 
διαλειτουργι
κών, μέσω 
της χρήσης 
των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών 
και 
δημόσιων 
υπηρεσιών 
και την 
αύξηση του 
βαθμού 
χρήσης τους 
από τους 
πολίτες, 
μεταξύ 
άλλων από 
ευάλωτες 
ομάδες, 
επιχειρήσεις 
και δημόσιες 

ν σε τομείς 
όπως η 
ψηφιακή 
μόρφωση, η 
ηλεκτρονική 
ένταξη, η 
ηλεκτρονική 
προσβασιμότ
ητα και η 
πρόοδος της 
ηλεκτρονικής 
υγείας, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 168 
ΣΛΕΕ, που 
ευθυγραμμίζ
ονται, κατά 
περίπτωση, 
με τις 
υφιστάμενες 
συναφείς 
τομεακές 
ενωσιακές, 
εθνικές ή 
περιφερειακέ
ς 
στρατηγικές·
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

διοικήσεις, 
το οποίο 
περιλαμβάνει 
και 
διασυνοριακ
ές 
πρωτοβουλίε
ς.
T.02.1 -  
Ψηφιακή 
ανάπτυξη: 
Ένα 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ψηφιακή 
ανάπτυξη με 
στόχο την 
ενθάρρυνση 
οικονομικά 
προσιτών, 
καλής 
ποιότητας 
και 
διαλειτουργι
κών, μέσω 
της χρήσης 
των ΤΠΕ, 
ιδιωτικών 
και 
δημόσιων 

5 - 
αξιολόγηση 
των αναγκών 
για την 
ενίσχυση των 
ικανοτήτων 
στις ΤΠΕ.

Όχι     Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα θεσμοθετηθεί 
κεντρική δομή ενιαίου συντονισμού πολιτικής και 
υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ σύμφωνα με την ενότητα 
C της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις περί 
συντονισμού που περιλαμβάνονται στη στρατηγική 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα 
ενσωματωθούν τα προτεινόμενα μέτρα της 
Στρατηγικής (Κεφ. Β.7.1, Παράρτημα IV) στο 
Σύστημα Διαχείρισης των Ε.Π. της προγραμματικής 
περιόδου 2014 – 2020, θα καταγραφούν οι 
αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και 
υπηρεσιών, οι μηχανισμοί υλοποίησης και οι 
δυνητικοί δικαιούχοι. και Τέλος θα θεσμοθετηθεί 
σειρά νομοθετημάτων (Στρατηγική για την Ψηφιακή 
Ανάπτυξη, Παράρτημα IV) με στόχο την απλοποίηση 
του πλαισίου υλοποίησης έργων ΤΠΕ για ολόκληρο 
τον κύκλο τους. 
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 31/3/2015
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

υπηρεσιών 
και την 
αύξηση του 
βαθμού 
χρήσης τους 
από τους 
πολίτες, 
μεταξύ 
άλλων από 
ευάλωτες 
ομάδες, 
επιχειρήσεις 
και δημόσιες 
διοικήσεις, 
το οποίο 
περιλαμβάνει 
και 
διασυνοριακ
ές 
πρωτοβουλίε
ς.
T.03.1 -  
Ειδικές 
δράσεις 
έχουν 
υλοποιηθεί 
για να δοθεί 
περαιτέρω 
ώθηση στην 
επιχειρηματι
κότητα με 

1 - Οι ειδικές 
δράσεις 
περιλαμβάνο
υν: μέτρα 
που έχουν 
θεσπιστεί με 
στόχο τη 
μείωση του 
χρόνου και 
του κόστους 

Ναι Νόμοι 4072/2012 και 3982/2011 Διαδικτυακή ϖύλη Γενικού Εμϖορικού 
Μητρώου http://www.businessportal.gr/ 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/2012-country-fiches_en.pdf 

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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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

βάση την 
Πράξη για 
τις Μικρές 
Επιχειρήσεις 
(SBA).

που απαιτεί η 
σύσταση μιας 
επιχείρησης 
με βάση τους 
στόχους της 
πρωτοβουλία
ς SBA·

T.03.1 -  
Ειδικές 
δράσεις 
έχουν 
υλοποιηθεί 
για να δοθεί 
περαιτέρω 
ώθηση στην 
επιχειρηματι
κότητα με 
βάση την 
Πράξη για 
τις Μικρές 
Επιχειρήσεις 
(SBA).

2 - Οι ειδικές 
δράσεις 
περιλαμβάνο
υν: μέτρα 
που έχουν 
θεσπιστεί με 
στόχο τη 
μείωση του 
χρόνου που 
απαιτεί η 
έκδοση 
αδειών και 
τίτλων για τη 
σύσταση και 
την άσκηση 
της 
δραστηριότητ
ας μιας 
επιχείρησης 
με βάση τους 
στόχους της 
πρωτοβουλία
ς SBA·

Ναι 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.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.03.1 -  
Ειδικές 
δράσεις 
έχουν 
υλοποιηθεί 
για να δοθεί 
περαιτέρω 
ώθηση στην 
επιχειρηματι
κότητα με 
βάση την 
Πράξη για 
τις Μικρές 
Επιχειρήσεις 
(SBA).

3 - Οι ειδικές 
δράσεις 
περιλαμβάνο
υν: 
μηχανισμό 
για την 
παρακολούθη
ση της 
εφαρμογής 
των μέτρων 
της 
πρωτοβουλία
ς SBA που 
έχουν 
θεσπιστεί και 
την εκτίμηση 
του 
αντίκτυπου 
στις ΜΜΕ.

Ναι Οριςμός SME Envoy και καθοριςμός ϖλαιςίου λειτουργίας του θεςμού με 
την 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». 

Ο μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των 
μέτρων του SBA περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
- 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.

T.04.1 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
αποτελεσματ
ικών από 

1 - Οι 
δράσεις 
είναι: μέτρα 
που 
διασφαλίζουν 
την 
εφαρμογή 
ελάχιστων 

Όχι 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. Οι ελάχιςτες 
αϖαιτήςεις των άρθρων 3 & 4 της Οδηγίας 2010/31 εφαρμόζονται ήδη με 

Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και έχουν 
δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 
εκπλήρωση. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης: 30/9/2015
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

πλευράς 
κόστους 
βελτιώσεων 
της 
ενεργειακής 
απόδοσης 
κατά την 
τελική χρήση 
και 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
επενδύσεων 
στην 
ενεργειακή 
απόδοση 
κατά την 
κατασκευή ή 
ανακαίνιση 
κτιρίων.

απαιτήσεων 
σχετικά με 
την 
ενεργειακή 
απόδοση των 
κτιρίων 
σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 4 
και 5 της 
οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·τ
ου 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου·

διατάξεις του Κανονιςμού Ενεργειακής Αϖόδοςης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, ΥΑ 
υϖ’ αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010). 

T.04.1 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 

2 - Οι 
δράσεις 
είναι: 
αναγκαία 
μέτρα για τη 
θέσπιση ενός 
συστήματος 
πιστοποίησης 
της 
ενεργειακής 

Ναι Υϖουργική Αϖόφαςη (Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β’ 407/ 
9.04.2010) (Άρθρο 14: Πιςτοϖοιητικό Ενεργειακής Αϖόδοςης 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) 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

βελτιώσεων 
της 
ενεργειακής 
απόδοσης 
κατά την 
τελική χρήση 
και 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
επενδύσεων 
στην 
ενεργειακή 
απόδοση 
κατά την 
κατασκευή ή 
ανακαίνιση 
κτιρίων.

απόδοσης 
των κτιρίων 
σύμφωνα με 
το άρθρο 11 
της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·

T.04.1 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
βελτιώσεων 
της 

3 - Οι 
δράσεις 
είναι: μέτρα 
για τη 
διασφάλιση 
στρατηγικού 
σχεδιασμού 
ως προς την 
ενεργειακή 
απόδοση 
σύμφωνα με 
το άρθρο 3 

Όχι http://ec.europa.eu/energy/efficiency/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 31/12/2014.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ενεργειακής 
απόδοσης 
κατά την 
τελική χρήση 
και 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
επενδύσεων 
στην 
ενεργειακή 
απόδοση 
κατά την 
κατασκευή ή 
ανακαίνιση 
κτιρίων.

της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου·

T.04.1 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
βελτιώσεων 
της 
ενεργειακής 
απόδοσης 

4 - Οι 
δράσεις 
είναι: μέτρα 
σύμφωνα με 
το άρθρο 13 
της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου 
για την 
ενεργειακή 

Ναι 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» 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κατά την 
τελική χρήση 
και 
αποτελεσματ
ικών από 
πλευράς 
κόστους 
επενδύσεων 
στην 
ενεργειακή 
απόδοση 
κατά την 
κατασκευή ή 
ανακαίνιση 
κτιρίων.

απόδοση 
κατά την 
τελική χρήση 
και τις 
ενεργειακές 
υπηρεσίες, 
ώστε να 
διασφαλισθεί 
η παροχή 
ατομικών 
μετρητών 
στους 
τελικούς 
καταναλωτές 
στον βαθμό 
που αυτό 
είναι εφικτό 
από τεχνική 
άποψη, 
οικονομικά 
εύλογο και 
αναλογικό 
προς την 
ενδεχόμενη 
εξοικονόμησ
η ενέργειας.

T.04.2 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 

1 - Η στήριξη 
της 
συμπαραγωγ
ής βασίζεται 
στη ζήτηση 

Ναι http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/cogeneration_en.htm 
Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28.01.2009) «Προώθηςη της 
ςυμϖαραγωγής δύο ή ϖεριςςότερων χρήςιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιςη 
ζητημάτων ςχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεςοχώρας και της 

Η έκθεση αναφοράς για την προώθηση της 
συμπαραγωγής εστάλη στην ΕΕ τον Νοέμβριο 2011.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

προώθηση 
της 
συμπαραγωγ
ής 
θερμότητας 
και 
ηλεκτρισμού 
με υψηλή 
απόδοση.

για ωφέλιμη 
θερμότητα 
και την 
εξοικονόμησ
η 
πρωτογενούς 
ενέργειας 
σύμφωνα με 
το άρθρο 7 
παράγραφος 
1 και το 
άρθρο 9 
παράγραφος 
1 στοιχεία α) 
και β) της 
οδηγίας 
2004/8/ΕΚ·

διατάξεις» 

T.04.2 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
της 
συμπαραγωγ
ής 
θερμότητας 
και 
ηλεκτρισμού 
με υψηλή 
απόδοση.

2 - Τα κράτη 
μέλη ή τα 
αρμόδια 
όργανά τους 
έχουν 
αξιολογήσει 
το 
υφιστάμενο 
νομοθετικό 
και 
ρυθμιστικό 
πλαίσιο όσον 
αφορά τις 
διαδικασίες 

Ναι 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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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αδειοδότησης 
ή άλλες 
διαδικασίες 
ώστε: α) να 
ενθαρρυνθεί 
ο σχεδιασμός 
μονάδων 
συμπαραγωγ
ής που θα 
καλύπτουν 
την 
οικονομικά 
αιτιολογημέν
η ζήτηση για 
εκροή 
ωφέλιμης 
θερμότητας 
και δεν θα 
επιτρέπουν 
την 
παραγωγή 
επιπλέον 
θερμότητας 
πέραν της 
ωφέλιμης· 
και β)να 
μειωθούν τα 
ρυθμιστικά 
και μη 
ρυθμιστικά 
εμπόδια που 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

παρακωλύου
ν την αύξηση 
της 
συμπαραγωγ
ής.

T.04.3 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
της 
παραγωγής 
και διανομής 
ενέργειας 
από 
ανανεώσιμες 
πηγές.

1 - 
Προβλέποντα
ι διαφανή 
συστήματα 
στήριξης, 
προτεραιότητ
α στην 
πρόσβαση 
στο δίκτυο ή 
εγγυημένη 
πρόσβαση 
και 
προτεραιότητ
α στην 
κατανομή 
καθώς και 
τυποποιημέν
οι κανόνες 
σχετικά με 
την ανάληψη 
και τον 
επιμερισμό 
του κόστους 
των τεχνικών 
προσαρμογώ
ν που έχουν 

Ναι http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=546&language=el-GR 
http://www.rae.gr/site/en_US/portal.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_penetration.
csp 
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2012_A
0787.csp 
http://www.admie.gr/fileadmin/groups/EDAS_DSS/AnaptixiSistimatos/Ti
mologio_syndesis_GNOM._RAE-2-2007.pdf 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

καταστεί 
δημόσιες 
σύμφωνα με 
το άρθρο 14 
παράγραφος 
1, το άρθρο 
16 
παράγραφος 
2 και το 
άρθρο 16 
παράγραφος 
3 της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου.

T.04.3 -  
Έχουν 
υλοποιηθεί 
δράσεις για 
την 
προώθηση 
της 
παραγωγής 
και διανομής 
ενέργειας 
από 
ανανεώσιμες 
πηγές.

2 - Ένα 
κράτος μέλος 
έχει εγκρίνει 
ένα εθνικό 
σχέδιο 
δράσης για 
τις 
ανανεώσιμες 
πηγές 
ενέργειας 
σύμφωνα με 
το άρθρο 4 
της οδηγίας 

Ναι http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3D&tab
id=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.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

2009/28/ΕΚ.

T.05.1 -  
Πρόληψη 
και 
διαχείριση 
κινδύνων: η 
ύπαρξη 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
εκτιμήσεων 
επικινδυνότη
τας για τη 
διαχείριση 
καταστροφώ
ν, 
λαμβανομέν
ης υπόψη της 
προσαρμογή
ς στην 
κλιματική 
αλλαγή

1 - 
Υφίσταται 
εθνική ή 
περιφερειακή 
εκτίμηση 
επικινδυνότη
τας με τα 
εξής 
στοιχεία:

Ναι http://www.unisdr.org/partners/countries/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 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 -  
Πρόληψη 
και 
διαχείριση 
κινδύνων: η 
ύπαρξη 

2 - 
περιγραφή 
της 
διαδικασίας, 
της 
μεθοδολογίας

Ναι http://www.unisdr.org/partners/countries/grc www.prometheus2014.gr   
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
εκτιμήσεων 
επικινδυνότη
τας για τη 
διαχείριση 
καταστροφώ
ν, 
λαμβανομέν
ης υπόψη της 
προσαρμογή
ς στην 
κλιματική 
αλλαγή

, των 
διαδικασιών 
και των 
δεδομένων 
μη 
ευαίσθητου 
χαρακτήρα 
που 
χρησιμοποιο
ύνται για την 
εκτίμηση 
επικινδυνότη
τας καθώς 
και των 
κριτηρίων 
βάσει 
κινδύνου για 
την 
ιεράρχηση 
προτεραιοτήτ
ων σε σχέση 
με τις 
επενδύσεις·

T.05.1 -  
Πρόληψη 
και 
διαχείριση 
κινδύνων: η 
ύπαρξη 
εθνικών ή 
περιφερειακ

3 - 
περιγραφή 
των 
σεναρίων 
ενός μόνο 
κινδύνου και 
πολλών 
κινδύνων·

Ναι http://www.unisdr.org/partners/countries/grc 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
www.prometheus2014.gr 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR ΕΙΟΝΕΤ 
http://floods.opengov.gr/ 

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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ών 
εκτιμήσεων 
επικινδυνότη
τας για τη 
διαχείριση 
καταστροφώ
ν, 
λαμβανομέν
ης υπόψη της 
προσαρμογή
ς στην 
κλιματική 
αλλαγή

του εθνικού πλαισίου εκτίμησης επικινδυνότητας 
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 -  
Πρόληψη 
και 
διαχείριση 
κινδύνων: η 
ύπαρξη 
εθνικών ή 
περιφερειακ
ών 
εκτιμήσεων 
επικινδυνότη
τας για τη 
διαχείριση 
καταστροφώ
ν, 
λαμβανομέν
ης υπόψη της 
προσαρμογή

4 - 
λαμβάνοντας 
υπόψη, κατά 
περίπτωση, 
τις εθνικές 
στρατηγικές 
προσαρμογής 
στην 
κλιματική 
αλλαγή.

Ναι http://www.unisdr.org/partners/countries/grc www.prometheus2014.gr 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?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.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ς στην 
κλιματική 
αλλαγή

T.05.2 -  
Καλές 
γεωργικές 
και 
περιβαλλοντι
κές συνθήκες 
(ΚΓΠΣ): τα 
πρότυπα 
καλής 
γεωργικής 
και 
περιβαλλοντι
κής 
κατάστασης 
των 
εκτάσεων 
που 
αναφέρονται 
στο 
κεφάλαιο Ι 
του τίτλου 
VI του 
κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 
θεσπίζονται 
σε εθνικό 

1 - Τα 
πρότυπα 
ΚΓΠΣ 
καθορίζονται 
στην εθνική 
νομοθεσία 
και 
προσδιορίζον
ται στα 
προγράμματα
·

Όχι
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

επίπεδο

T.06.1 -  
Τομέας 
υδάτων: Η 
ύπαρξη α) 
τιμολογιακής 
πολιτικής για 
το νερό η 
οποία 
παρέχει 
επαρκή 
κίνητρα 
στους 
χρήστες για 
αποδοτική 
χρήση των 
υδάτινων 
πόρων και β) 
επαρκούς 
συνεισφοράς 
των 
διαφόρων 
χρήσεων του 
νερού στην 
ανάκτηση 
του κόστους 
των 
υπηρεσιών 

1 - Σε τομείς 
που 
στηρίζονται 
από το 
ΕΤΠΑ, το 
Ταμείο 
Συνοχής και 
το ΕΓΤΑΑ, 
ένα κράτος 
μέλος έχει 
εξασφαλίσει 
τη συμβολή 
των 
διαφόρων 
χρήσεων 
ύδατος στην 
ανάκτηση 
του κόστους 
των 
υπηρεσιών 
ύδατος ανά 
τομέα 
σύμφωνα με 
το άρθρο 9 
παράγραφος 
1 περίπτωση 
1 της οδηγίας 

Όχι Στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
υπάρχει κεφάλαιο διερεύνησης του βαθμού 
ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα 
με την οικονομική ανάλυση του Πίνακα ΙΙΙ της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
1. Η οικονομική ανάλυση θα αφορά σε όλες τις 
χρήσεις ύδατος  (αστική, βιομηχανική και αγροτική) 
και θα περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το 
κόστος πόρου.
2. Η τιμολογιακή πολιτική θα εξασφαλίζει 
επαρκή ανάκτηση του κόστους και μακροχρόνια 
βιωσιμότητα των επενδύσεων στον αστικό κύκλο. 
Όσον αφορά στη γεωργία θα καθοριστούν κίνητρα 
ανάκτησης περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
πόρου με βάση τη σταδιακή υλοποίηση  μετρήσεων 
απολήψιμης ποσότητας.
H τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 
πολιτικής για την ύδρευση αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως τις 30/4/2016 και για τις λοιπές 
χρήσεις ύδατος μέχρι 30/9/2016
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ύδρευσης, σε 
ποσοστό που 
καθορίζεται 
στο 
εγκεκριμένο 
σχέδιο 
διαχείρισης 
λεκάνης 
απορροής 
ποταμού για 
τις 
επενδύσεις 
που 
στηρίζονται 
από τα 
προγράμματ
α.

2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντ
ας, κατά 
περίπτωση, 
τα 
κοινωνικά, 
τα 
περιβαλλοντι
κά και τα 
οικονομικά 
αποτελέσματ
α της 
ανάκτησης 
καθώς και τις 
γεωγραφικές 
και 
κλιματολογικ
ές συνθήκες 
της οικείας 
περιοχής ή 
περιοχών.

T.06.1 -  
Τομέας 
υδάτων: Η 
ύπαρξη α) 
τιμολογιακής 
πολιτικής για 
το νερό η 
οποία 
παρέχει 
επαρκή 

2 - Η έγκριση 
σχεδίου 
διαχείρισης 
λεκάνης 
απορροής 
ποταμού για 
την περιοχή 
λεκάνης 
απορροής 
ποταμού 

Όχι     Με Αποφάσεις της Εθ. Επ. Υδ.έχουν εγκριθεί 12 από 
τα 14 Σχ.Δ Λ Α (Αττικής, Αν.. Στερεάς Ελλάδας, Β 
Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής 
Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θράκης και Ανατολικής, 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Στερεάς, 
Θεσσαλίας ).
Η ολοκλήρωση και έγκριση του α΄κύκλου των Σχ.  
Διαχ. για τα Υδ.Δ. Αιγαίου και Κρήτης θα γίνει μέχρι 
τις 31/3/2015.
Στον 2ο κύκλο των Σχ. Διαχ., στον προβλεπόμενο από 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κίνητρα 
στους 
χρήστες για 
αποδοτική 
χρήση των 
υδάτινων 
πόρων και β) 
επαρκούς 
συνεισφοράς 
των 
διαφόρων 
χρήσεων του 
νερού στην 
ανάκτηση 
του κόστους 
των 
υπηρεσιών 
ύδρευσης, σε 
ποσοστό που 
καθορίζεται 
στο 
εγκεκριμένο 
σχέδιο 
διαχείρισης 
λεκάνης 
απορροής 
ποταμού για 
τις 
επενδύσεις 
που 
στηρίζονται 

σύμφωνα με 
το άρθρο 13 
της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

την οδ. χρόνο (31.12.2015), θα γίνει:
•Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων περιλαμβανομένη 
μίας πιο λεπτομερούς ανάλυσης των 
υδρομορφολογικών πιέσεων.
•Πρ/μμα παρακολούθησης,  για το σύνολο των 
ουσιών προτεραιότητας και  των ειδικών ρύπων, 
ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της οικολ. 
κατάστασης.
•Βελτίωση του ελέγχου απολήψεων μέσω του Εθν.  
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας και με την σταδιακή 
αδειοδότησή τους που επιβάλλεται  υποχρεωτικά η 
μέτρηση των απολήψιμων ποσοτήτων
•Τεκμηρίωση των εξαιρέσεων σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ  περιλαμβανομένων των νέων 
τροποποιήσεων (άρ. 4.7)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

από τα 
προγράμματ
α.

T.06.2 -  
Τομέας 
αποβλήτων: 
Προώθηση 
των 
οικονομικά 
και 
περιβαλλοντι
κά βιώσιμων 
επενδύσεων 
στον τομέα 
των 
αποβλήτων, 
ιδίως μέσω 
της 
εκπόνησης 
σχεδίων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
2008/98/ΕΚ 
και με βάση 
την 
ιεράρχηση 
των 
αποβλήτων.

1 - Σύμφωνα 
με το άρθρο 
11 
παράγραφος 
5 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ 
υποβλήθηκε 
στην 
Επιτροπή 
έκθεση 
εφαρμογής 
σχετικά με 
την πρόοδο 
που 
σημειώθηκε 
σε σχέση με 
την επίτευξη 
των στόχων 
του άρθρου 
11 της 
οδηγίας 
2008/98/ΕΚ.

Ναι 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. 
H εκπόνηση της μελέτης του Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ολοκληρώθηκε στις 
31/10/2014.  

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας : 
30/09/2015.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.06.2 -  
Τομέας 
αποβλήτων: 
Προώθηση 
των 
οικονομικά 
και 
περιβαλλοντι
κά βιώσιμων 
επενδύσεων 
στον τομέα 
των 
αποβλήτων, 
ιδίως μέσω 
της 
εκπόνησης 
σχεδίων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
2008/98/ΕΚ 
και με βάση 
την 
ιεράρχηση 
των 
αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη 
ενός ή 
περισσότερω
ν σχεδίων 
διαχείρισης 
των 
αποβλήτων 
όπως ορίζει 
το άρθρο 28 
της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

Όχι ΕΣΔΑ Ανάρτηςη ϖαραληφθέντων ϖαραδοτέων μελέτης ΕΣΔΑ: 
www.ypeka.gr/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΣΔΑ 
Αϖόφαςη 89/2013 Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (ΑΔΑ ΒΛ4Τ7ΛΚ-
ΛΙΩ) 

Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
ενσωματώθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη αναθεώρησης του ΕΣΔΑ και 
τα παραληφθέντα παραδοτέα έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr/ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 
 Mε βάση την αξιολόγηση  των ΠΕΣΔΑ προκύπτουν 
οι αναγκαίες προσαρμογές στις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ Με την ολοκλήρωση των 
μελετών αναθεώρησης ακολουθεί η διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και ευρείας 
διαβούλευσης πριν τη θεσμοθέτηση των σχεδίων. 
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 30/09/2015

T.06.2 -  
Τομέας 
αποβλήτων: 
Προώθηση 

3 - Η ύπαρξη 
προγραμμάτ
ων για την 
πρόληψη της 

Όχι Τα ϖαραληφθέντα ϖαραδοτέα της μελέτης του εθνικού ϖρογράμματος 
ϖρόληψης  έχουν αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του ΥΠΕΚΑ: 
www.ypeka.gr/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το άρθρο 29 της Οδηγίας2008/98/EΚ ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο με το άρθρο 22 του Νόμου 
4042/2012.
Η μελέτη του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των 
οικονομικά 
και 
περιβαλλοντι
κά βιώσιμων 
επενδύσεων 
στον τομέα 
των 
αποβλήτων, 
ιδίως μέσω 
της 
εκπόνησης 
σχεδίων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
2008/98/ΕΚ 
και με βάση 
την 
ιεράρχηση 
των 
αποβλήτων.

δημιουργίας 
αποβλήτων, 
όπως ορίζει 
το άρθρο 29 
της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

ολοκληρώθηκε εντός του Οκτωβρίου 2014 και θα 
ακολουθήσει η υιοθέτησή του. 
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 31/12/2014

T.06.2 -  
Τομέας 
αποβλήτων: 
Προώθηση 
των 
οικονομικά 
και 
περιβαλλοντι

4 - Έχουν 
θεσπισθεί τα 
αναγκαία 
μέτρα για την 
επίτευξη των 
στόχων της 
προετοιμασία
ς για 

Όχι Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 
ανακύκλωσης έως το 2020 εξειδικεύονται μέσω των 
ΠΕΣΔΑ.
Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 
επαναχρησιμοποίησης έως το 2020, που θα ληφθούν 
σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνονται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Πρόληψης 
Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου της 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κά βιώσιμων 
επενδύσεων 
στον τομέα 
των 
αποβλήτων, 
ιδίως μέσω 
της 
εκπόνησης 
σχεδίων 
διαχείρισης 
αποβλήτων 
σύμφωνα με 
την οδηγία 
2008/98/ΕΚ 
και με βάση 
την 
ιεράρχηση 
των 
αποβλήτων.

επαναχρησιμ
οποίηση και 
ανακύκλωση 
έως το 2020 
σύμφωνα με 
το άρθρο 11 
παράγραφος 
2 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ.

επαναχρησιμοποίησης έως το 2020, που θα ληφθούν 
σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνονται στα 
ΠΕΣΔΑ.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 30/09/2015

T.06.3 -  Οι 
ελάχιστες 
απαιτήσεις 
για τα 
λιπάσματα 
και τα 
φυτοπροστατ
ευτικά 
προϊόντα: οι 
ελάχιστες 
απαιτήσεις 
για τα 

1 - οι 
ελάχιστες 
απαιτήσεις 
για τα 
λιπάσματα 
και τα 
φυτοπροστατ
ευτικά 
προϊόντα που 
αναφέρονται 
στο κεφάλαιο 
Ι του τίτλου 

Όχι
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

λιπάσματα 
και τα 
φυτοπροστατ
ευτικά 
προϊόντα που 
αναφέρονται 
στο άρθρο 
28 κεφάλαιο 
Ι του τίτλου 
ΙΙΙ του 
κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 
καθορίζονται 
σε εθνικό 
επίπεδο

ΙΙΙ του 
κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 
καθορίζονται 
στα 
προγράμματα
·

T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 

1 - Η ύπαρξη 
συνολικού/ώ
ν σχεδίου/ων 
ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
το οποίο 
συμμορφώνε
ται τις 
νομικές 
απαιτήσεις 

Όχι 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 και τύπους  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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κρατών 
μελών 
(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.

για τη 
διενέργεια 
στρατηγικής 
περιβαλλοντι
κής 
εκτίμησης 
και 
καθορίζει:

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 : 28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 

2 - τη 
συμβολή 
στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό 
Χώρο 
Μεταφορών 
σύμφωνα με 
το άρθρο 10 

Όχι 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 και τύπους 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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών 
(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.

του 
κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 
.../2013 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
προτεραιοτήτ
ων για 
επενδύσεις:

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 : 28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)



EL 378 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών 
(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 

3 - το ΔΕΔ-
Μ κορμού 
και το 
συνολικό 
δίκτυο 
εφόσον 
προβλέποντα
ι επενδύσεις 
από το 
ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο 
Συνοχής· και

Όχι 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 και τύπους 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 : 28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.
T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών 
(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 

4 - 
δευτερογενεί
ς συνδέσεις·

Όχι 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 και τύπους 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 : 28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.
T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 
των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών 

5 - μία σειρά 
ρεαλιστικών 
και ώριμων 
έργων για τα 
οποία 
προβλέπεται 
στήριξη από 
το ΕΤΠΑ και 
το Ταμείο 
Συνοχής·

Όχι 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 και τύπους 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 



EL 381 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.

διασυνδεσιμότητα περιγράφοντας τη συμβολή τους 
στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
Εκτιμώμενη ημ/νια έγκρισης οριστικοποιημένης 
μορφής : 28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 -  
Μεταφορές: 
Η ύπαρξη 
ενός 
συνολικού 
σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων 
για τις 
επενδύσεις 
στον τομέα 

6 - Μέτρα 
που 
διασφαλίζουν 
την 
ικανότητα 
των 
ενδιάμεσων 
φορέων και 
των 
δικαιούχων 

Όχι Τα μέτρα για την εξασφάλιση της ικανότητας των 
δικαιούχων θα ολοκληρωθούν μέχρι 28/2/2015 σε 
συνέχεια της ολοκλήρωσης σχετικής μελέτης που 
ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/ΕΥΘΥ. 
• Ημ/νια ανάθεσης μελέτης : 24/09/2014 
• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μελέτης : 
24/1/2015 
Στο πλαίσιο συντονισμού των ενεργειών έχει 
συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιτροπή Καθοδήγησης 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των 
μεταφορών 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών 
(περιλαμβαν
ομένων των 
δημόσιων 
μεταφορών 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το ευρύτερο 
και με το 
κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ.

να παράγουν 
τη σειρά 
έργων.

με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της TFGR. Σκοπός 
της Επιτροπής είναι η παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή και υλοποίηση των πορισμάτων της 
μελέτης.



EL 383 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.07.2 -  
Σιδηροδρομι
κό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο 
συνολικό 
σχέδιο (ή 
σχέδια) ή 
πλαίσιο (ή 
πλαίσια) για 
τις 
μεταφορές 
ειδικού 
τμήματος για 
την 
ανάπτυξη 
των 
σιδηροδρόμ
ων σύμφωνα 
με το 
θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών (που 
περιλαμβάνει 
τις δημόσιες 
μεταφορές 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 

1 - Η ύπαρξη 
ενότητας για 
την ανάπτυξη 
των 
σιδηροδρόμω
ν στο 
σχέδιο/σχέδι
α ή στο 
πλαίσιο/πλαί
σια 
μεταφορών, 
όπως 
καθορίζεται 
ανωτέρω, η 
οποία 
συμμορφώνε
ται με τις 
νομικές 
απαιτήσεις 
για τη 
διενέργεια 
στρατηγικής 
περιβαλλοντι
κής 
εκτίμησης 
(ΣΠΕ) και 
καθορίζει 
σειρά 
ρεαλιστικών 
και ώριμων 
έργων 

Όχι 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 και τύπους μεταφορών 
(οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες και 
εμπορευματικές μεταφορές) και όλες τις Περιφέρειες 
της Χώρας. Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπεται να 
εγκριθεί σε οριστικοποιημένη μορφή μέχρι 
28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)



EL 384 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το αναλυτικό 
και βασικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ. Οι 
επενδύσεις 
καλύπτουν 
τα κινητά 
στοιχεία 
ενεργητικού, 
τη 
διαλειτουργι
κότητα και 
τη 
δημιουργία 
ικανοτήτων.

(συμπεριλαμ
βάνεται 
μεταξύ 
άλλων το 
χρονοδιάγρα
μμα και το 
χρηματοδοτι
κό πλαίσιο)·

T.07.2 -  
Σιδηροδρομι
κό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο 
συνολικό 
σχέδιο (ή 
σχέδια) ή 
πλαίσιο (ή 
πλαίσια) για 

2 - Μέτρα 
που 
διασφαλίζουν 
την 
ικανότητα 
των 
ενδιάμεσων 
φορέων και 
των 

Όχι Τα μέτρα για την εξασφάλιση της ικανότητας των 
δικαιούχων θα ολοκληρωθούν μέχρι 28/2/2015 σε 
συνέχεια της ολοκλήρωσης σχετικής μελέτης που 
ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/ΕΥΘΥ. 
• Ημ/νια ανάθεσης μελέτης : 24/09/2014 
• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μελέτης : 
24/1/2015 
Στο πλαίσιο συντονισμού των ενεργειών έχει 



EL 385 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

τις 
μεταφορές 
ειδικού 
τμήματος για 
την 
ανάπτυξη 
των 
σιδηροδρόμ
ων σύμφωνα 
με το 
θεσμικό 
σύστημα των 
κρατών 
μελών (που 
περιλαμβάνει 
τις δημόσιες 
μεταφορές 
σε 
περιφερειακό 
και τοπικό 
επίπεδο) το 
οποίο 
υποστηρίζει 
την 
ανάπτυξη 
υποδομών 
και 
βελτιώνει τις 
συνδέσεις με 
το αναλυτικό 
και βασικό 

δικαιούχων 
να παράγουν 
τη σειρά 
έργων.

συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιτροπή Καθοδήγησης 
με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της TFGR. Σκοπός 
της Επιτροπής είναι η παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή και υλοποίηση των πορισμάτων της 
μελέτης.



EL 386 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

δίκτυο ΔΕΔ-
Μ. Οι 
επενδύσεις 
καλύπτουν 
τα κινητά 
στοιχεία 
ενεργητικού, 
τη 
διαλειτουργι
κότητα και 
τη 
δημιουργία 
ικανοτήτων.
T.07.3 -  
Λοιποί 
τρόποι 
μεταφοράς, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
εσωτερικών 
πλωτών 
οδών και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικώ
ν συνδέσεων 
και των 
υποδομών 

1 - Η ύπαρξη 
ενότητας για 
τις 
εσωτερικές 
πλωτές οδούς 
και τις 
θαλάσσιες 
μεταφορές, 
τους λιμένες, 
τις 
πολυτροπικές 
συνδέσεις και 
τις υποδομές 
αερολιμένων 
στο 
σχέδιο/σχέδι
α ή στο 
πλαίσιο/πλαί

Όχι Το ΣΠΕΜ που καταρτίζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα για την αιρεσιμότητα 7.1, περιέχει 
ειδικό κεφάλαιο/α για τους συγκεκριμένους τομείς 
έργων μεταφορών (θαλάσσιες μεταφορές, λιμάνια, 
πολυτροπικές συνδέσεις, έργα αεροδρομίων κλπ.).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 30/9/2014



EL 387 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αερολιμένων
: η ύπαρξη 
στο 
συνολικό 
σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α 
για τις 
μεταφορές 
ειδικής 
ενότητας για 
τις 
εσωτερικές 
πλωτές 
οδούς και τις 
θαλάσσιες 
μεταφορές, 
τους λιμένες, 
τις 
πολυτροπικέ
ς συνδέσεις 
και τις 
υποδομές 
αερολιμένων
, το οποίο 
συνεισφέρει 
στη 
βελτίωση 
των 
συνδέσεων 
με το 
ευρύτερο και 

σια 
μεταφορών, 
το οποίο:



EL 388 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ και στην 
προώθηση 
της βιώσιμης 
περιφερειακ
ής και 
τοπικής 
κινητικότητα
ς.
T.07.3 -  
Λοιποί 
τρόποι 
μεταφοράς, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
εσωτερικών 
πλωτών 
οδών και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικώ
ν συνδέσεων 
και των 
υποδομών 
αερολιμένων
: η ύπαρξη 
στο 

2 - 
συμμορφώνε
ται με τις 
νομικές 
απαιτήσεις 
για τη 
διενέργεια 
στρατηγικής 
περιβαλλοντι
κής 
εκτίμησης·

Όχι Το ΣΠΕΜ που καταρτίζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα για την αιρεσιμότητα 7.1, περιέχει 
ειδικό κεφάλαιο/α για τους συγκεκριμένους τομείς 
έργων μεταφορών (θαλάσσιες μεταφορές, λιμάνια, 
πολυτροπικές συνδέσεις, έργα αεροδρομίων κλπ.).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 28/11/2014



EL 389 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

συνολικό 
σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α 
για τις 
μεταφορές 
ειδικής 
ενότητας για 
τις 
εσωτερικές 
πλωτές 
οδούς και τις 
θαλάσσιες 
μεταφορές, 
τους λιμένες, 
τις 
πολυτροπικέ
ς συνδέσεις 
και τις 
υποδομές 
αερολιμένων
, το οποίο 
συνεισφέρει 
στη 
βελτίωση 
των 
συνδέσεων 
με το 
ευρύτερο και 
το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ και στην 



EL 390 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

προώθηση 
της βιώσιμης 
περιφερειακ
ής και 
τοπικής 
κινητικότητα
ς.
T.07.3 -  
Λοιποί 
τρόποι 
μεταφοράς, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
εσωτερικών 
πλωτών 
οδών και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικώ
ν συνδέσεων 
και των 
υποδομών 
αερολιμένων
: η ύπαρξη 
στο 
συνολικό 
σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α 

3 - καθορίζει 
σειρά 
ρεαλιστικών 
και ώριμων 
έργων 
(περιλαμβάν
οντας 
χρονοδιάγρα
μμα και 
χρηματοδοτι
κό πλαίσιο)·

Όχι Το ΣΠΕΜ που καταρτίζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα για την αιρεσιμότητα 7.1, περιέχει 
ειδικό κεφάλαιο/α για τους συγκεκριμένους τομείς 
έργων μεταφορών (θαλάσσιες μεταφορές, λιμάνια, 
πολυτροπικές συνδέσεις, έργα αεροδρομίων κλπ.).

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 28/11/2014



EL 391 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

για τις 
μεταφορές 
ειδικής 
ενότητας για 
τις 
εσωτερικές 
πλωτές 
οδούς και τις 
θαλάσσιες 
μεταφορές, 
τους λιμένες, 
τις 
πολυτροπικέ
ς συνδέσεις 
και τις 
υποδομές 
αερολιμένων
, το οποίο 
συνεισφέρει 
στη 
βελτίωση 
των 
συνδέσεων 
με το 
ευρύτερο και 
το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ και στην 
προώθηση 
της βιώσιμης 
περιφερειακ



EL 392 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ής και 
τοπικής 
κινητικότητα
ς.
T.07.3 -  
Λοιποί 
τρόποι 
μεταφοράς, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
εσωτερικών 
πλωτών 
οδών και των 
θαλάσσιων 
μεταφορών, 
των λιμένων, 
των 
πολυτροπικώ
ν συνδέσεων 
και των 
υποδομών 
αερολιμένων
: η ύπαρξη 
στο 
συνολικό 
σχέδιο/-α ή 
πλαίσιο/-α 
για τις 
μεταφορές 
ειδικής 

4 - Μέτρα 
που 
διασφαλίζουν 
την 
ικανότητα 
των 
ενδιάμεσων 
φορέων και 
των 
δικαιούχων 
να παράγουν 
τη σειρά 
έργων.

Όχι Τα μέτρα για την εξασφάλιση της ικανότητας των 
δικαιούχων θα ολοκληρωθούν μέχρι 28/2/2015 σε 
συνέχεια της ολοκλήρωσης σχετικής μελέτης που 
ανατέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/ΕΥΘΥ. 
• Ημ/νια ανάθεσης μελέτης : 24/09/2014 
• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μελέτης : 
24/1/2015 
Στο πλαίσιο συντονισμού των ενεργειών έχει 
συγκροτηθεί και λειτουργεί Επιτροπή Καθοδήγησης 
με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της TFGR. Σκοπός 
της Επιτροπής είναι η παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή και υλοποίηση των πορισμάτων της 
μελέτης.



EL 393 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ενότητας για 
τις 
εσωτερικές 
πλωτές 
οδούς και τις 
θαλάσσιες 
μεταφορές, 
τους λιμένες, 
τις 
πολυτροπικέ
ς συνδέσεις 
και τις 
υποδομές 
αερολιμένων
, το οποίο 
συνεισφέρει 
στη 
βελτίωση 
των 
συνδέσεων 
με το 
ευρύτερο και 
το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-
Μ και στην 
προώθηση 
της βιώσιμης 
περιφερειακ
ής και 
τοπικής 
κινητικότητα



EL 394 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ς.

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

1 - Έχουν 
θεσπιστεί 
ολοκληρωμέ
να σχέδια 
στα οποία 
περιγράφοντ
αι οι εθνικές 
προτεραιότητ
ες σε σχέση 
με τις 
ενεργειακές 
υποδομές 
που:

Ναι Ν4001/2011 
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/
history_new/14052013.csp 
http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9
8/NNGS_Development%20Plan_1322_EN.pdf 
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-
plan/tyndp-2014/ http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-
TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2013-2022 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_count
ry.pdf (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για 
την περίοδο 2014-2023 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 
Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ 
το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2015-2024.
Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την 
περίοδο 2013-2022 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΔΕΣΦΑ το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2014-2023.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (TYNDP 2012). Το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 θα  εγκριθεί το 
2ο εξάμηνο του 2014.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου φυσικού αερίου.

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

2 - 
συμφωνούν 
με το άρθρο 
22 των 
οδηγιών 
2009/72/ΕΚ 
και 
2009/73/ΕΚ, 
κατά 
περίπτωση, 

Ναι Ν4001/2011 
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/
history_new/14052013.csp 
http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9
8/NNGS_Development%20Plan_1322_EN.pdf 
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-
plan/tyndp-2014/ http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-
TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2013-2022 

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για 
την περίοδο 2014-2023 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 
Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ 
το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2015-2024.
Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την 
περίοδο 2013-2022 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΔΕΣΦΑ το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2014-2023.



EL 395 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

και http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_count
ry.pdf (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (TYNDP 2012). Το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 θα  εγκριθεί το 
2ο εξάμηνο του 2014.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου φυσικού αερίου.

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

3 - είναι 
εναρμονισμέ
να με τα 
περιφερειακά 
σχέδια 
επενδύσεων 
βάσει του 
άρθρου 12 
και με το 
δεκαετές 
σχέδιο 
ανάπτυξης 
δικτύου της 
Ένωσης 
σύμφωνα με 
το άρθρο 8 
παράγραφος 
3 σημείο β) 
του 
κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
714/2009 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο

Ναι Ν4001/2011 
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/
history_new/14052013.csp 
http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9
8/NNGS_Development%20Plan_1322_EN.pdf 
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-
plan/tyndp-2014/ http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-
TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2013-2022 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_count
ry.pdf (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για 
την περίοδο 2014-2023 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 
Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ 
το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2015-2024.
Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την 
περίοδο 2013-2022 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΔΕΣΦΑ το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2014-2023.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (TYNDP 2012). Το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 θα  εγκριθεί το 
2ο εξάμηνο του 2014.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου φυσικού αερίου.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

υ και 
Συμβουλίου 
και του 
κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
715/2009 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και 
Συμβουλίου, 
και

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

4 - 
συμφωνούν 
με το άρθρο 
3 
παράγραφος 
4 του 
κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 
347/2013 του 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και 
Συμβουλίου·

Ναι Ν4001/2011 
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/
history_new/14052013.csp 
http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%9
8/NNGS_Development%20Plan_1322_EN.pdf 
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-
plan/tyndp-2014/ http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-
TEN-YEAR-NETWORK-DEVELOPMENT-PLAN-2013-2022 
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_count
ry.pdf (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για 
την περίοδο 2014-2023 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 
Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τον ΑΔΜΗΕ 
το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2015-2024.
Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την 
περίοδο 2013-2022 έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Έχει 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΔΕΣΦΑ το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 
2014-2023.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (TYNDP 2012). Το 
δεκαετές  πρόγραμμα ανάπτυξης 2014 θα  εγκριθεί το 
2ο εξάμηνο του 2014.
Πίνακας έργων δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 
δικτύου φυσικού αερίου.



EL 397 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

5 - Τα σχέδια 
αυτά 
περιλαμβάνο
υν: 
ρεαλιστική 
και ώριμη 
σειρά έργων 
για τα οποία 
προβλέπεται 
στήριξη από 
το ΕΤΠΑ·

Ναι Ν4001/2011 ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 
297/13.2.2013) ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β 
1403/06.09.2010 
(http://www.deddie.gr/default.aspx?id=31170&nt=19&lang=1) ΥΑ Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/ 20.06.2013  (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) 
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/eualwtoi-pelates). Χάρτης 
Υϖοχρεώςεων ϖρος καταναλωτές 
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/xartis-
upoxrewsewn-katanalwti-xuk) 

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

6 - Τα σχέδια 
αυτά 
περιλαμβάνο
υν: μέτρα για 
την επίτευξη 
των στόχων 
κοινωνικής 
και 
οικονομικής 
συνοχής και 
προστασίας 
του 
περιβάλλοντο
ς με βάση το 
άρθρο 3 
παράγραφος 
10 της 
οδηγίας 
2009/72/ΕΚ 
και το άρθρο 

Ναι Ν4001/2011 ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 
297/13.2.2013) ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β 
1403/06.09.2010 
(http://www.deddie.gr/default.aspx?id=31170&nt=19&lang=1) ΥΑ Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/ 20.06.2013  (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) 
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/eualwtoi-pelates). Χάρτης 
Υϖοχρεώςεων ϖρος καταναλωτές 
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/xartis-
upoxrewsewn-katanalwti-xuk) 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

3 
παράγραφος 
7 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ·

T.07.4 -  
Ανάπτυξη 
έξυπνων 
συστημάτων 
διανομής, 
αποθήκευσης 
και 
μεταφοράς 
ενέργειας.

7 - Τα σχέδια 
αυτά 
περιλαμβάνο
υν: μέτρα για 
τη 
βελτιστοποίη
ση της 
χρήσης της 
ενέργειας και 
την 
προώθηση 
της 
ενεργειακής 
απόδοσης 
σύμφωνα με 
το άρθρο 3 
παράγραφος 
11 της 
οδηγίας 
2009/72/ΕΚ 
και το άρθρο 
3 
παράγραφος 
8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ.

Ναι Ν4001/2011 ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-02-2013 (ΦΕΚ Β 
297/13.2.2013) ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β 
1403/06.09.2010 
(http://www.deddie.gr/default.aspx?id=31170&nt=19&lang=1) ΥΑ Δ5-
ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/ 20.06.2013  (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013)  
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/eualwtoi-pelates). Χάρτης 
Υϖοχρεώςεων ϖρος καταναλωτές 
(http://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/xartis-
upoxrewsewn-katanalwti-xuk) 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.08.2 -  
Αυτοαπασχό
ληση, 
επιχειρηματι
κότητα και 
δημιουργία 
επιχειρήσεω
ν: η ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
συστάσεις 
επιχειρήσεω
ν χωρίς 
αποκλεισμού
ς.

1 - Έχει 
θεσπιστεί 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
τη σύσταση 
επιχειρήσεων 
χωρίς 
αποκλεισμού
ς που 
περιλαμβάνει 
τα εξής 
στοιχεία:

Ναι Η αιρεςιμότητα 8.2 ςυνδέεται με την αιρεςιμότητα 3.1 Νόμοι 4072/2012 
και 3982/2011 Διαδικτυακή ϖύλη Γενικού Εμϖορικού Μητρώου 
http://www.businessportal.gr/ Ν. 3982/2011 και εφαρμοςτικές διατάξεις 
του Νόμος 4072/12 

T.08.2 -  
Αυτοαπασχό
ληση, 
επιχειρηματι
κότητα και 
δημιουργία 
επιχειρήσεω
ν: η ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
συστάσεις 
επιχειρήσεω
ν χωρίς 
αποκλεισμού

2 - μέτρα που 
έχουν 
θεσπιστεί με 
στόχο τη 
μείωση του 
χρόνου και 
του κόστους 
που απαιτεί η 
σύσταση μιας 
επιχείρησης 
με βάση τους 
στόχους της 
πρωτοβουλία
ς SBA·

Ναι Νόμοι 4072/2012 και 3982/2011 Διαδικτυακή ϖύλη Γενικού Εμϖορικού 
Μητρώου http://www.businessportal.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].
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ς.

T.08.2 -  
Αυτοαπασχό
ληση, 
επιχειρηματι
κότητα και 
δημιουργία 
επιχειρήσεω
ν: η ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
συστάσεις 
επιχειρήσεω
ν χωρίς 
αποκλεισμού
ς.

3 - μέτρα που 
έχουν 
θεσπιστεί με 
στόχο τη 
μείωση του 
χρόνου που 
απαιτεί η 
έκδοση 
αδειών και 
τίτλων για τη 
σύσταση και 
την άσκηση 
της 
δραστηριότητ
ας μιας 
επιχείρησης 
με βάση τους 
στόχους της 
πρωτοβουλία
ς SBA·

Ναι 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.08.2 -  
Αυτοαπασχό
ληση, 
επιχειρηματι
κότητα και 
δημιουργία 
επιχειρήσεω

4 - δράσεις 
που 
συνδέουν 
κατάλληλες 
υπηρεσίες 
ανάπτυξης 
επιχειρήσεων 

Ναι 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., 



EL 401 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ν: η ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
συστάσεις 
επιχειρήσεω
ν χωρίς 
αποκλεισμού
ς.

και 
χρηματοοικο
νομικές 
υπηρεσίες 
(πρόσβαση 
σε κεφάλαιο) 
και 
απευθύνονται 
μεταξύ 
άλλων στις 
μειονεκτούσε
ς ομάδες 
και/ή στις 
μειονεκτούσε
ς περιοχές, 
εφόσον είναι 
απαραίτητο.

να είναι σε θέση ώστε:
1. να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
2. να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να 
επιδοτηθούν/ επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά 
προγράμματα

T.08.5 -  
Προσαρμογή 
των 
εργαζομένων
, των 
επιχειρήσεω
ν και των 
επιχειρηματι
ών στις 
αλλαγές: Η 
ύπαρξη 
πολιτικών 
που 
διευκολύνου

1 - Έχουν 
τεθεί σε 
εφαρμογή 
μέσα που 
υποστηρίζου
ν τους 
κοινωνικούς 
εταίρους και 
τις δημόσιες 
αρχές ώστε 
να 
αναπτύσσουν 
και να 
παρακολουθο

Ναι 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.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ν την 
πρόβλεψη 
και τη σωστή 
διαχείριση 
των αλλαγών 
και των 
αναδιαρθρώ
σεων.

ύν 
προληπτικές 
πολιτικές σε 
σχέση με τις 
αλλαγές και 
τις 
αναδιαρθρώσ
εις 
περιλαμβάνο
ντας μεταξύ 
άλλων μέτρα: 
που 
συμβάλλουν 
στην 
πρόβλεψη 
των 
αλλαγών·

T.08.5 -  
Προσαρμογή 
των 
εργαζομένων
, των 
επιχειρήσεω
ν και των 
επιχειρηματι
ών στις 
αλλαγές: Η 
ύπαρξη 
πολιτικών 
που 
διευκολύνου

2 - Έχουν 
τεθεί σε 
εφαρμογή 
μέσα που 
υποστηρίζου
ν τους 
κοινωνικούς 
εταίρους και 
τις δημόσιες 
αρχές ώστε 
να 
αναπτύσσουν 
και να 
παρακολουθο

Όχι Το Υπουργείο Εργασίας (Δ/νση Απασχόλησης & 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού) επεξεργάζεται σειρά μέτρων με χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος 2015. Προβλέπονται 
αντίστοιχα:
α.Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση 
της επαπειλούμενης ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων 
συμβουλευτικής & παροχής υποστήριξης σε 
σωματεία εργαζομένων
β.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 



EL 403 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ν την 
πρόβλεψη 
και τη σωστή 
διαχείριση 
των αλλαγών 
και των 
αναδιαρθρώ
σεων.

ύν 
προληπτικές 
πολιτικές σε 
σχέση με τις 
αλλαγές και 
τις 
αναδιαρθρώσ
εις 
περιλαμβάνο
ντας μεταξύ 
άλλων μέτρα: 
που βοηθούν 
στην 
προετοιμασία 
και τη 
διαχείριση 
των 
διαδικασιών 
αναδιάρθρωσ
ης.

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.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 

1 - 
Εφαρμόζεται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
και την 
ενεργητική 
ένταξη το 

Όχι 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.
Η ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Πολιτικής για την Κοινωνική Ένταξη και τη μείωση 
της φτώχειας αναμένεται την 31.12.2014.
Παράλληλα, το ως άνω πλαίσιο πολιτικής θα 
εξειδικεύεται σε Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια 
Κοινωνικής Ένταξης.



EL 404 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 
αγορά 
εργασίας 
σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 
απασχόληση.

οποίο: Στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας λαμβάνονται 
υπόψη τα κριτήρια και τα υποκριτήρια της 
αιρεσιμότητας.
Χρόνος ολοκλήρωσης του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής: 31.12.2014

T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 
αγορά 
εργασίας 

2 - παρέχει 
επαρκή 
στοιχεία που 
αποτελούν τη 
βάση για τη 
χάραξη 
πολιτικών 
μείωσης της 
φτώχειας και 
για την 
παρακολούθη
ση των 
εξελίξεων·

Ναι 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) 



EL 405 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 
απασχόληση.
T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 
αγορά 
εργασίας 
σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 
απασχόληση.

3 - περιέχει 
μέτρα που 
στηρίζουν 
την επίτευξη 
του εθνικού 
στόχου για 
την 
καταπολέμησ
η της 
φτώχειας και 
του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 
(όπως 
ορίζεται στο 
εθνικό 
πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσ
εων), ο 
οποίος 
περιλαμβάνει 
την 
προώθηση 
ευκαιριών 
βιώσιμης και 

Ναι 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. 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ποιοτικής 
απασχόλησης 
για τα άτομα 
που 
αντιμετωπίζο
υν τον 
υψηλότερο 
κίνδυνο 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 
και για τα 
μέλη 
περιθωριοποι
ημένων 
κοινοτήτων·

T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 

4 - 
περιλαμβάνει 
τους 
σχετικούς με 
την 
καταπολέμησ
η της 
φτώχειας 
φορείς·

Ναι 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 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) 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αγορά 
εργασίας 
σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 
απασχόληση.
T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 
αγορά 
εργασίας 
σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 

5 - ανάλογα 
με τις 
ανάγκες που 
εντοπίζονται, 
περιλαμβάνει 
μέτρα για τη 
μετάβαση 
από την 
ιδρυματική 
φροντίδα στη 
φροντίδα της 
κοινότητας·

Όχι
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

απασχόληση.

T.09.1 -  Η 
ύπαρξη και η 
εφαρμογή 
εθνικού 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της φτώχειας 
με στόχο την 
ενεργητική 
ένταξη των 
ατόμων που 
είναι 
αποκλεισμέν
α από την 
αγορά 
εργασίας 
σύμφωνα με 
τις 
κατευθυντήρ
ιες γραμμές 
για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν 
αιτήματος 
και σε 
δικαιολογημέ
νες 
περιπτώσεις, 
οι 
εμπλεκόμενοι 
φορείς θα 
μπορούν να 
λάβουν 
υποστήριξη 
για την 
υποβολή των 
σχετικών 
αιτήσεων και 
για την 
υλοποίηση 
και τη 
διαχείριση 
των 
επιλεγμένων 
έργων.

Όχι

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 

1 - 
Υφίσταται 
εθνικό 

Ναι Η εθνική ςτρατηγική για τους ΡΟΜ είναι αναρτημένη ςτο site 
www.esfhellas. Σε ςυνέχεια της εθνικής ςτρατηγικής ολοκληρώθηκαν 3 
ϖιλοτικές ϖεριφερειακές ςτρατηγικές: (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 

Πρακτικό 2 με την νέα αρίθμηση από 01-01-2011 
(νέα δεκαετία) της ‘’Διυπουργικής Επιτροπής για τα 
θέματα των Ελλήνων τσιγγάνων’’ για τον ορισμό του 



EL 409 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά:

Θεςςαλία και Δυτική Ελλάδα) ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 θα 
έχουν ολοκληρωθεί και οι υϖόλοιϖες ϖεριφερειακές ςτρατηγικές. 

σημείου επαφής για τα ζητήματα των Ρομ στο ΕΚΚΑ. 
Το σύνολο των κριτηρίων/ υποκριτηρίων της 
αιρεσιμότητας θα έχει εκπληρωθεί έως 31.12.2015.

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

2 - στο οποίο 
καθορίζονται 
εφικτοί 
εθνικοί 
στόχοι για 
την ένταξη 
των Ρομά 
ώστε να 
γεφυρωθεί το 
χάσμα με τον 
γενικό 
πληθυσμό. Οι 
στόχοι αυτοί 
θα πρέπει να 
καλύπτουν 
τους τέσσερις 
στόχους της 
Ένωσης για 
την ένταξη 
των Ρομάά 
που αφορούν 
στην 
πρόσβαση 
στην 
εκπαίδευση, 
στην 

Ναι Η εθνική ςτρατηγική έχει θέςει εθνικούς ςτόχους για την ενςωμάτωςη των 
Ρομ ϖου ςχετίζονται με την ϖρόςβαςη ςτην εκϖαίδευςη, αϖαςχόληςη, 
υγεία και ςτέγαςη. 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

απασχόληση, 
στην 
υγειονομική 
περίθαλψη 
και στη 
στέγαση·

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

3 - στο οποίο 
προσδιορίζον
ται, ανάλογα 
με την 
περίπτωση, 
οι 
μειονεκτούσε
ς 
μικροπεριφέρ
ειες ή οι 
απομονωμένε
ς γειτονιές, 
στις οποίες οι 
κοινότητες 
είναι πιο 
υποβαθμισμέ
νες, 
χρησιμοποιώ
ντας τους 
ήδη 
διαθέσιμους 
κοινωνικοοικ
ονομικούς 
και 
εδαφικούς 

Ναι Η εθνική ςτρατηγική έχει εντοϖίςει τις μικρο-ϖεριφέρειες με 
μειονεκτήματα ή αϖομονωμένες γειτονιές, όϖου οι κοινότητες είναι 
ϖεριςςότερο υϖοβαθμιςμένες. 

Σε συνέχεια της εθνικής στρατηγικής και των μικρο-
περιφερειών που έχουν εντοπιστεί, θα γίνει: 
1. Έναρξη της επικαιροποίησης της χαρτογράφησης 
με ερωτηματολόγιο στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί 
οι παρατηρήσεις της FRA και ολοκλήρωσή της εντός 
του 2014 (έως 31/12/2014)
2. Για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων 
στοιχείων προγραμματίζεται συνάντηση εντός του Α΄ 
εξαμήνου του 2014 , με τις υπόλοιπες Περιφέρειες 
που έχουν οικισμούς ΡΟΜ.
Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με στοιχεία 
χαρτογράφησης κ.λ.π. στοιχείων που αφορούν τους 
ΡΟΜ θα αναβαθμιστεί με τη συνδρομή της ΜΟΔ, και 
θα  επικαιροποιηθεί με νέα στοιχεία που θα 
προκύψουν από τη χαρτογράφηση των οικισμών Ρομ 
(έως 31/12/2014).



EL 411 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

δείκτες 
(δηλαδή 
πολύ χαμηλό 
μορφωτικό 
επίπεδο, 
μακροχρόνια 
ανεργία 
κ.λπ.)·

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

4 - στο οποίο 
συμπεριλαμβ
άνονται 
δραστικές 
μέθοδοι 
παρακολούθη
σης για την 
αξιολόγηση 
του 
αντικτύπου 
που έχουν οι 
δράσεις 
ένταξης των 
Ρομά και 
μηχανισμός 
επανεξέταση
ς για την 
προσαρμογή 
της 
στρατηγικής·

Όχι Το σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής της 
στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ αποτελεί μέρος της 
συστημικής δράσης «Οργάνωση της 
Παρακολούθησης των Κοινωνικών Πολιτικών» και 
έχει ως έναρξη την 01.05.2015 και εκτιμώμενο χρόνο 
ολοκλήρωσής την 31.12.2015. 
Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με στοιχεία 
χαρτογράφησης κ.λ.π. στοιχείων που αφορούν τους 
ΡΟΜ θα αναβαθμιστεί με τη συνδρομή της ΜΟΔ.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

5 - το οποίο 
έχει 
σχεδιαστεί, 
εφαρμόζεται 
και 
παρακολουθε
ίται σε στενή 
συνεργασία 
και συνεχή 
διάλογο με 
την κοινωνία 
των πολιτών 
των Ρομά, τις 
περιφερειακέ
ς και τοπικές 
αρχές.

Ναι Η εξειδίκευςη, η εφαρμογή και η ϖαρακολούθηςη των ϖεριφερειακών 
ςτρατηγικών γίνεται ςε ςτενή ςυνεργαςία των ϖεριφερειακών αρχές με τις 
τοϖικές κοινότητες των ΡΟΜ. 

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με όσους 
κοινωνικούς εταίρους (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, 
ΜΚΟ, εκπρόσωπων ΡΟΜ, κ.λ.π.) μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν 
προγραμματιστεί.

T.09.2 -  
Υφίσταται 
εθνικό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την ένταξη 
των Ρομά.

6 - Κατόπιν 
αιτήματος 
και σε 
δικαιολογημέ
νες 
περιπτώσεις, 
οι 
εμπλεκόμενοι 
φορείς θα 
μπορούν να 
λάβουν 
υποστήριξη 
για την 
υποβολή των 
σχετικών 

Ναι Οι ςχετικοί εμϖλεκόμενοι φορείς μϖορούν να λάβουν υϖοςτήριξη για την 
υϖοβολή ϖροτάςεων έργων, την εφαρμογή και διαχείριςη των 
εϖιλεγμένων έργων αϖό τη Ομάδα Κρούςης της ΜΟΔ αλλά και το 
Μεταβατικό Εθνικό Σημείο Εϖαφής (ΕΥΣΕΚΤ). 

Έχει ξεκινήσει η δημιουργία αναφορών στην 
ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ για τους ΡΟΜ, με στόχο το Α΄ 
Εξάμηνο του 2015 να δημιουργηθεί ιστοχώρος με 
πληροφορίες για τα έργα που αφορούν τους ΡΟΜ και 
η διασύνδεσή της με άλλες ιστοσελίδες (εθνικών-
ευρωπαϊκών) κοινωνικών φορέων – υπηρεσιών-κλπ, 
ώστε να μπορεί κανείς να έχει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αιτήσεων και 
για την 
υλοποίηση 
και τη 
διαχείριση 
των 
επιλεγμένων 
έργων.

T.09.3 -  
Υγεία: Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την υγεία, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο 
διασφαλίζει 
την 
οικονομική 
βιωσιμότητα.

1 - 
Υφίσταται 
εθνικό ή 
περιφερειακό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την υγεία το 
οποίο 
περιλαμβάνει
:

Ναι 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 έως τις 30.04.2016
Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
υποστηρίζεται από την Πρωτοβουλία «Health in 
Action» και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 
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’ 
εξαμήνου 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.
Ιδιαίτερα για την ψυχική υγεία, η στρατηγική 
προσδιορίζεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας που 
υπεγράφη από το ΥΥ & την ΕΕ την 28-5-2013.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.3 -  
Υγεία: Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την υγεία, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο 
διασφαλίζει 
την 
οικονομική 
βιωσιμότητα.

2 - 
συντονισμέν
α μέτρα για 
τη βελτίωση 
της 
πρόσβασης 
σε υπηρεσίες 
υγείας·

Ναι 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).
Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και αναθεώρηση του 
υφιστάμενου Χάρτη Υγείας (mapping). 
 

T.09.3 -  
Υγεία: Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 

3 - μέτρα για 
την αύξηση 
της 
αποδοτικότητ
ας στον 
τομέα της 
υγείας μέσω 
της 
ανάπτυξης 

Όχι Το ΥΥ ήδη έχει θεσμοθετήσει τη στρατηγική του για 
την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
παροχής 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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

την υγεία, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο 
διασφαλίζει 
την 
οικονομική 
βιωσιμότητα.

μοντέλων 
παροχής 
υπηρεσιών 
και 
υποδομών·

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 τις 30.04.2016 με φορέα 
εφαρμογής τη Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ. 

T.09.3 -  
Υγεία: Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την υγεία, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο 
διασφαλίζει 
την 
οικονομική 
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα 
παρακολούθη
σης και 
ελέγχου.

Όχι Βάσει του άρθρου 16 του ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ αρ. 173 
τευχ Α28/08/2014) συστάθηκε η Δ/νση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού. Στο άρθρο 18 του ιδίου ΠΔ 
προβλέπονται οι σχετικές αρμοδιότητές της. 
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 β’ τριμήνου του 2015 
ενώ την υλοποίησή του θα αναλάβουν οι καθ’ ύλην 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΥ.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.3 -  
Υγεία: Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την υγεία, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο 
διασφαλίζει 
την 
οικονομική 
βιωσιμότητα.

5 - Ένα 
κράτος μέλος 
ή περιφέρεια 
έχει εγκρίνει 
πλαίσιο που 
προβλέπει 
τους 
διαθέσιμους 
δημοσιονομι
κούς πόρους 
σε ενδεικτική 
βάση και μια 
αποτελεσματι
κή από 
άποψη 
κόστους 
συγκέντρωση 
των πόρων 
στις 
προτεραιότητ
ες της 
υγειονομικής 
περίθαλψης.

Ναι 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. 

T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 

1 - Έχει τεθεί 
σε εφαρμογή 
σύστημα 
συλλογής και 

Ναι Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναϖτύςςει ςύςτημα ςυλλογής δεδομένων και 
ϖληροφοριών το οϖοίο μϖορεί, μεταξύ άλλων, να ϖαράςχει ςτοιχεία για 
την μελέτη του φαινομένου Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ). 

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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

ανάλυσης 
δεδομένων 
και 
πληροφοριών 
σχετικά με 
την πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του σχολείου 
στις 
αντίστοιχες 
βαθμίδες το 
οποίο:

Σε αυτή τη φάςη αναλύονται οι αϖαιτήςεις και οι ϖροδιαγραφές για τη 
ςυλλογή ςτοιχείων ςχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ. 

εκπλήρωση των κριτηρίων
Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: Α΄ εξάμηνο 
2015

T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 
σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 

2 - παρέχει 
επαρκή 
στοιχεία για 
τη χάραξη 
στοχευμένων 
πολιτικών 
και 
παρακολουθε
ί τις 
εξελίξεις.

Ναι Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναϖτύςςει ςύςτημα ςυλλογής δεδομένων και 
ϖληροφοριών το οϖοίο μϖορεί, μεταξύ άλλων, να ϖαράςχει ςτοιχεία για 
την μελέτη του φαινομένου Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ). 
Σε αυτή τη φάςη αναλύονται οι αϖαιτήςεις και οι ϖροδιαγραφές για τη 
ςυλλογή ςτοιχείων ςχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ. 

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει ολοκληρώσει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμογής καθώς 
επίσης τη διαδικασία συλλογής δεδομένων σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του ΙΕΠ. Εκκρεμεί η έκδοση Υ.Α 
για  την υποχρεωτική καταγραφή των στοιχείων των 
μαθητών. Το σχέδιο της ΥΑ  έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ 
και βρίσκεται προς υπογραφή στο Υπουργείο 
Παιδείας. 
Στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (ΙΕΠ) συστάθηκε Παρατηρητήριο  μέσω 
του οποίου θα αναλύονται τα στοιχεία και οι δείκτες 
για τη μαθητική διαρροή -αλλά και την ενδο-σχολική 
βία και την παραβατικότητα- με σκοπό τη λήψη 
αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών μέτρων σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ΣΛΕΕ.

T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 
σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - 
Εφαρμόζεται 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του σχολείου 
το οποίο:

Όχι Το A` Εξάμηνο του 2015 αναμένεται η ολοκλήρωση 
της Στρατηγικής για την ΠΕΣ από το ΙΕΠ.
Τα κριτήρια και υποκριτήρια της αιρεσιμότητας έχουν 
ληφθεί υπόψη στις προδιαγραφές για την ανάπτυξη 
και τεκμηρίωση της στρατηγικής.

T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 
σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 

4 - βασίζεται 
σε στοιχεία·

Όχι
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.
T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 
σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει 
σχετικούς 
τομείς της 
εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβ
ανομένης της 
προσχολικής 
εκπαίδευσης, 
εστιάζει 
ειδικότερα 
στις 
ευάλωτες 
ομάδες που 
διατρέχουν 
μεγαλύτερο 
κίνδυνο 
πρόωρης 
εγκατάλειψης 
του σχολείου, 
μεταξύ των 
οποίων σε 
άτομα από 

Όχι Βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί  μελέτες 
του ΙΕΠ  και της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών 
Πόρων του ΥΠΑΙΘ , με στόχο την πρόταση και 
υιοθέτηση ad hoc μέτρων  για την αντιμετώπιση της 
Μαθητικής Διαρροής και την ολοκλήρωση της 
σχετικής Εθνικής Στρατηγικής έως τις 30.6.2015.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

περιθωριοποι
ημένες 
κοινότητες, 
και 
περιλαμβάνει 
μέτρα 
πρόληψης, 
παρέμβασης 
και 
αντιστάθμιση
ς·

T.10.1 -  
Πρόωρη 
εγκατάλειψη 
του 
σχολείου: η 
ύπαρξη 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη μείωση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψη
ς του 
σχολείου 
(ΠΕΣ) στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - 
περιλαμβάνει 
όλους τους 
τομείς 
πολιτικής και 
ενθαρρύνει 
τη 
συμμετοχή 
των 
εμπλεκόμενω
ν στην 
αντιμετώπιση 
της πρόωρης 
εγκατάλειψης 
του σχολείου 
φορέων.

Όχι
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

1 - 
Εφαρμόζεται 
εθνικό ή 
περιφερειακό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
που 
περιλαμβάνει 
τα εξής 
στοιχεία:

Όχι Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς καθώς 
καλύπτονται  τα επιμέρους κριτήρια από τη σχετική 
νομοθεσία:
1. Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».
2. Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&vi
ew=wrapper&Itemid=104&lang=en

Έχει κατατεθεί ήδη το ήμισυ των ιδρυματικών 
εκθέσεων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η σύνθεση της στρατηγικής των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναμένεται να έχει 
κατατεθεί μέχρι το τέλος του Α εξαμήνου του 2015.

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 

2 - εφόσον 
κρίνεται 
απαραίτητο, 
μέτρα για την 
αύξηση των 
ποσοστών 
φοίτησης και 
επιτυχίας τα 

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 

Στο Ν.4009/2011 προβλέπεται η σύσταση και 
λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με 
σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 
αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη 
εκπαίδευση και την υποστήριξη φοιτητών που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση 
των σπουδών τους.
Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων για τη 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

οποία: διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων 
φοιτητών.

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 

3 - αυξάνουν 
τη φοίτηση 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 
από ομάδες 
χαμηλών 
εισοδημάτων 
και άλλων 
υποεκπροσω
πούμενων 
ομάδων, με 
ιδιαίτερη 
έμφαση στα 
μειονεκτούντ
α άτομα 

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

όπως, μεταξύ 
άλλων, στα 
άτομα από 
περιθωριοποι
ημένες 
κοινότητες·

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

4 - μειώνουν 
τα ποσοστά 
εγκατάλειψης 
των 
σπουδών/ 
βελτιώνουν 
τα ποσοστά 
ολοκλήρωση
ς των 
σπουδών·

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

5 - 
ενθαρρύνουν 
την 
καινοτομία 
ως προς το 
περιεχόμενο 
και τον 
σχεδιασμό 
των 
προγραμμάτ
ων·

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 

6 - μέτρα για 
την αύξηση 
των 
δυνατοτήτων 
απασχόλησης 
και της 
επιχειρηματι
κότητας τα 

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 

Τα Γραφεία Καινοτομίας και Διασύνδεσης των 
ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων, 
σκοπό έχουν:
1. Να παρέχουν στους φοιτητές και σε αποφοίτους 
των ιδρυμάτων πληροφόρηση για ζητήματα 
σταδιοδρομίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής 
σταδιοδρομίας υποστηρίζοντάς τους τόσο τη 
διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε 



EL 425 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

οποία: ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω 
σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας
2. Να οργανώνουν την πρακτική άσκηση των 
φοιτητών
3. Να οργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις 
συμβουλευτικής, επαφές με μέντορες για τους 
φοιτητές και αποφοίτους των ιδρυμάτων σε ζητήματα 
καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να 
προωθούν καινοτόμες ιδέες φοιτητών που μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές 
δραστηριότητες και 
4. Να οργανώνουν κάθε είδους δραστηριότητες 
προώθησης της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας

T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 

7 - 
ενθαρρύνουν 
την ανάπτυξη 
«οριζόντιων 
δεξιοτήτων», 
συμπεριλαμβ
ανομένης της 
επιχειρηματι
κότητας στα 
σχετικά 
προγράμματα 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης·

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.
T.10.2 -  
Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση: 
η ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της επιτυχίας 
στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας, 
στο πλαίσιο 
του άρθρου 
165 ΣΛΕΕ.

8 - μειώνουν 
τις διαφορές 
ανάμεσα στα 
δύο φύλα 
όσον αφορά 
τις 
ακαδημαϊκές 
και 
επαγγελματικ
ές επιλογές.

Ναι Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη της 
ϖοιότητας των ςϖουδών και διεθνοϖοίηςη των ανωτάτων εκϖαιδευτικών 
ιδρυμάτων». Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012) «Ρυθμίςεις θεμάτων 
Ανωτάτων Εκϖαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=104&lang=en 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

T.10.3 -  Διά 
βίου 
μάθηση: η 
ύπαρξη 
εθνικού 
ή/και 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

1 - 
Εφαρμόζεται 
εθνικό ή 
περιφερειακό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση 
(ΔΒΜ) το 
οποίο 
περιλαμβάνει 
μέτρα:

Ναι Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάϖτυξη της Δια Βίου Μάθηςης και 
λοιϖές διατάξεις» 
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf Εθνικό 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηςης – Στρατηγικό Πλαίςιο 
http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_TELIKO.pdf 

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται καθώς καλύπτονται 
όλα τα επιμέρους κριτήρια από τη σχετική νομοθεσία.

T.10.3 -  Διά 
βίου 
μάθηση: η 
ύπαρξη 
εθνικού 
ή/και 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 

2 - για τη 
στήριξη της 
ανάπτυξης 
και 
διασύνδεσης 
υπηρεσιών 
ΔΒΜ, 
περιλαμβανο
μένης της 
υλοποίησής 
τους και της 
αναβάθμισης 
των 
δεξιοτήτων 
(π.χ. 

Ναι Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάϖτυξη της Δια Βίου Μάθηςης και 
λοιϖές διατάξεις» 
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf Εθνικό 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηςης – Στρατηγικό Πλαίςιο 
http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_TELIKO.pdf 

Η Σύνοδος Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την 
Απασχόληση οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο 
σχετικά με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και τις 
κοινωνικές ανάγκες, τα προγράμματα και τα μέτρα 
πολιτικής της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στη 
Σύνοδο συμμετέχουν οι πρόεδροι οργανώσεων των 
κοινωνικών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ΣΛΕΕ. πιστοποίηση, 
καθοδήγηση, 
εκπαίδευση 
και 
κατάρτιση) 
προβλέποντα
ς επίσης τη 
συνεργασία 
με τους 
εμπλεκόμενο
υς φορείς και 
τη 
συμμετοχή 
τους·

T.10.3 -  Διά 
βίου 
μάθηση: η 
ύπαρξη 
εθνικού 
ή/και 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - για την 
ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 
των 
διάφορων 
στοχευόμενω
ν ομάδων, 
εφόσον 
προσδιορίζον
ται ως 
προτεραιότητ
ες σε εθνικό 
ή 
περιφερειακά 
στρατηγικά 
πλαίσια 
πολιτικής 

Ναι Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάϖτυξη της Δια Βίου Μάθηςης και 
λοιϖές διατάξεις» 
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf Εθνικό 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηςης – Στρατηγικό Πλαίςιο 
http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_TELIKO.pdf 

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
προβλέπονται δράσεις για την αναβάθμιση του 
συστήματος της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 
και την ενίσχυση του συστήματος της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

(π.χ. νέοι 
στην 
επαγγελματικ
ή κατάρτιση, 
ενήλικες, 
γονείς που 
επανέρχονται 
στην αγορά 
εργασίας, 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 
επίπεδο 
ειδίκευσης 
και 
εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης 
ηλικίας, 
μετανάστες 
και άλλες 
μειονεκτούσε
ς ομάδες και 
ειδικότερα 
άτομα με 
αναπηρία)·

T.10.3 -  Διά 
βίου 
μάθηση: η 
ύπαρξη 
εθνικού 
ή/και 
περιφερειακο

4 - για τη 
διεύρυνση 
της 
πρόσβασης 
στη ΔΒΜ, 
μεταξύ 
άλλων μέσω 

Ναι Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάϖτυξη της Δια Βίου Μάθηςης και 
λοιϖές διατάξεις» 
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf Εθνικό 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηςης – Στρατηγικό Πλαίςιο 
http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_TELIKO.pdf 

Η Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ΔΒΜ στη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων, με συμμετοχή μεταξύ άλλων 
και εκπροσώπων Εξειδικευμένων Κέντρων 
Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ευπαθών 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

προσπαθειών 
για την 
αποτελεσματι
κή εφαρμογή 
των 
εργαλείων 
διαφάνειας 
(π.χ του 
Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου 
Επαγγελματι
κών 
Προσόντων, 
του Εθνικού 
Πλαισίου 
Επαγγελματι
κών 
Προσόντων, 
του 
Ευρωπαϊκού 
Συστήματος 
Ακαδημαϊκώ
ν Μονάδων 
για την 
Επαγγελματι
κή 
Εκπαίδευση 
και 
Κατάρτιση, 
της 
Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικά Ομάδων. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της 
Διαρκούς Διάσκεψης περιλαμβάνεται και η υποβολή 
εισηγήσεων για την παροχή κινήτρων και τη λήψη 
μέτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής των 
ενηλίκων στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν στις 
ΕΚΟ, όπως είναι οι ενήλικοι με αναπηρία. Επιπλέον, 
το ως άνω όργανο υποβάλλει εισηγήσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας καθώς και για τη διαφάνεια 
των αποκτώμενων προσόντων.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

Διασφάλισης 
της 
Ποιότητας 
στην 
Επαγγελματι
κή 
Εκπαίδευση 
και 
Κατάρτιση)·

T.10.3 -  Διά 
βίου 
μάθηση: η 
ύπαρξη 
εθνικού 
ή/και 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
τη διά βίου 
μάθηση, στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - για τη 
βελτίωση της 
συνάφειας 
της 
εκπαίδευσης 
και της 
επαγγελματικ
ής 
κατάρτισης 
με την αγορά 
εργασίας και 
την 
προσαρμογή 
της στις 
ανάγκες 
συγκεκριμέν
ων 
στοχευόμενω
ν ομάδων 
(για 
παράδειγμα, 
νέοι που 

Ναι Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α) «Ανάϖτυξη της Δια Βίου Μάθηςης και 
λοιϖές διατάξεις» 
http://www.gsae.edu.gr/images/stories/Nomos_diaviou.pdf Εθνικό 
Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηςης – Στρατηγικό Πλαίςιο 
http://www.gsae.edu.gr/images/417_EPDVM_TELIKO.pdf 

Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με 
την Απασχόληση, είναι αρμόδιο, ανάμεσα σε άλλα, 
για την υποβολή εισηγήσεων για τη σύνδεση των 
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης με το σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 
(ειδικότητες, επαγγέλματα, προσόντα) με 
προσανατολισμό κυρίως στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

λαμβάνουν 
επαγγελματικ
ή κατάρτιση, 
ενήλικες, 
γονείς που 
επανέρχονται 
στην αγορά 
εργασίας, 
εργαζόμενοι 
με χαμηλό 
επίπεδο 
ειδίκευσης 
και άλλοι 
εργαζόμενοι, 
μετανάστες 
και άλλες 
μειονεκτούσε
ς ομάδες, 
ειδικότερα 
άτομα με 
αναπηρία).

T.10.4 -  Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της 

1 - 
Εφαρμόζεται 
εθνικό ή 
περιφερειακό 
στρατηγικό 
πλαίσιο 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της 
ποιότητας 

Όχι Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς διότι αν και 
υπάρχει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 
4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις») 
αναμένεται και η εκπόνηση του Εθνικού Πλαισίου για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Πλαισίου για 
τη Μαθητεία) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠΑΙΘ (ΙΕΠ και ΓΓΔΒΜ) και του Υπουργείου 
Εργασίας. Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας των 
συστημάτων 
επαγγελματι
κής 
εκπαίδευσης 
και 
κατάρτισης 
(ΕΕΚ), στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

και της 
αποτελεσματι
κότητας των 
συστημάτων 
επαγγελματικ
ής 
εκπαίδευσης 
και 
κατάρτισης 
(ΕΕΚ), στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ, που 
περιλαμβάνει 
μέτρα:

31/12/2015 

T.10.4 -  Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας των 
συστημάτων 
επαγγελματι

2 - για τη 
βελτίωση της 
συνάφειας 
των 
συστημάτων 
ΕΕΚ με την 
αγορά 
εργασίας, σε 
στενή 
συνεργασία 
με τους 
εμπλεκόμενο
υς φορείς 
καθώς και 
μέσω 
μηχανισμών 

Ναι Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) «Αναδιάρθρωςη της Δευτεροβάθμιας 
Εκϖαίδευςης και άλλες διατάξεις. 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κής 
εκπαίδευσης 
και 
κατάρτισης 
(ΕΕΚ), στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

πρόβλεψης 
των αναγκών 
σε 
δεξιότητες, 
της 
προσαρμογής 
των 
προγραμμάτ
ων σπουδών 
και της 
ενίσχυσης 
συστημάτων 
μάθησης με 
βάση την 
εργασία στις 
διάφορες 
μορφές της·

T.10.4 -  Η 
ύπαρξη 
εθνικού ή 
περιφερειακο
ύ 
στρατηγικού 
πλαισίου 
πολιτικής για 
την αύξηση 
της 
ποιότητας 
και της 
αποτελεσματ
ικότητας των 

3 - για τη 
βελτίωση της 
ποιότητας 
και της 
ελκυστικότητ
ας της 
επαγγελματικ
ής 
εκπαίδευσης 
και 
κατάρτισης 
(ΕΕΚ), 
μεταξύ 
άλλων, μέσω 

Ναι Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α) «Αναδιάρθρωςη της Δευτεροβάθμιας 
Εκϖαίδευςης και άλλες διατάξεις. 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

συστημάτων 
επαγγελματι
κής 
εκπαίδευσης 
και 
κατάρτισης 
(ΕΕΚ), στο 
πλαίσιο του 
άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

της 
καθιέρωσης 
μιας εθνικής 
προσέγγισης 
για τη 
διασφάλιση 
της 
ποιότητας 
στην ΕΕΚ 
(για 
παράδειγμα 
σύμφωνα με 
το 
Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο 
Αναφοράς 
για τη 
Διασφάλιση 
της 
Ποιότητας 
στην 
Επαγγελματι
κή 
Εκπαίδευση 
και 
Κατάρτιση) 
και της 
εφαρμογής 
των μέσων 
διαφάνειας 
και 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αναγνώρισης, 
όπως, για 
παράδειγμα, 
το 
Ευρωπαϊκό 
Σύστημα 
Ακαδημαϊκώ
ν Μονάδων 
για την 
επαγγελματικ
ή εκπαίδευση 
και 
κατάρτιση 
(ECVET).

G.1 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής 
της Ένωσης 
για την 
καταπολέμη
ση των 
διακρίσεων 

1 - Ρυθμίσεις 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
και το νομικό 
πλαίσιο των 
κρατών 
μελών σε 
σχέση με τη 
συμμετοχή 
των 
αρμόδιων 
φορέων για 
την 
προώθηση 
της ίσης 
μεταχείρισης 
όλων των 

Ναι 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
1. Συνήγορος του Πολίτη (για δημόσιες Υπηρεσίες)
2. Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης (παροχή υπηρεσιών-
πώληση αγαθών)
3. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (εργασία, 
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα)
Διοικητική Δομή
Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής 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
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

ατόμων σε 
όλη τη 
διάρκεια της 
εκπόνησης 
και της 
εφαρμογής 
των 
προγραμμάτ
ων, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
ρυθμίσεων 
για την 
παροχή 
συμβουλών 
σε θέματα 
ισότητας των 
φύλων στις 
δραστηριότητ
ες που 
συνδέονται 
με τα ΕΔΕΤ.

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 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 

2 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
του 
προσωπικού 
των αρχών 
που 
συμμετέχουν 

Ναι 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 Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ. 
παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό)
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής 
της Ένωσης 
για την 
καταπολέμη
ση των 
διακρίσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

στη 
διαχείριση 
και τον 
έλεγχο των 
ΕΔΕΤ στους 
τομείς της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής της 
Ένωσης για 
την 
καταπολέμησ
η των 
διακρίσεων.

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 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και την 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής 
της Ένωσης 
για την 
ισότητα των 
φύλων στο 
πεδίο των 

1 - Ρυθμίσεις 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
και νομικό 
πλαίσιο των 
κρατών 
μελών σε 
σχέση με τη 
συμμετοχή 
των 
αρμόδιων 
φορέων για 
την ισότητα 
των φύλων 
σε όλη τη 
διάρκεια της 
εκπόνησης 

Ναι 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 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) 

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. 

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.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ΕΔΕΤ. και της 
εφαρμογής 
των 
προγραμμάτ
ων, 
συμπεριλαμβ
ανομένων 
των 
ρυθμίσεων 
για την 
παροχή 
συμβουλών 
σε θέματα 
ισότητας των 
φύλων στις 
δραστηριότητ
ες που 
συνδέονται 
με τα ΕΔΕΤ.

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 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και την 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής 

2 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
του 
προσωπικού 
των αρχών 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαχείριση 
και τον 
έλεγχο των 

Ναι Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουςιαςτική Ιςότητα των Φύλων  2014-
2020» ϖροβλέϖει 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)   

Στην παρούσα Περίοδο στο πλαίσιο του ΕΠ 
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» η ΓΓΙΦ υλοποιεί 
προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας και 
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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

της Ένωσης 
για την 
ισότητα των 
φύλων στο 
πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

ΕΔΕΤ στους 
τομείς της 
νομοθεσίας 
και της 
πολιτικής της 
Ένωσης για 
την ισότητα 
των φύλων 
καθώς και 
της 
ενσωμάτωση
ς της 
διάστασης 
του φύλου.

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.

G.3 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 
της 
Σύμβασης 
των 
Ηνωμένων 
Εθνών 
σχετικά με 
τα 
δικαιώματα 
των ατόμων 

1 - Ρυθμίσεις 
σύμφωνα με 
το θεσμικό 
και νομικό 
πλαίσιο των 
κρατών 
μελών για τη 
διαβούλευση 
και τη 
συμμετοχή 
των φορέων 
που είναι 
επιφορτισμέν
οι με την 
προστασία 
των ατόμων 
με αναπηρία 

Ναι 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.
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όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

με αναπηρία 
(UNCRPD) 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ, 
σύμφωνα με 
την απόφαση 
αριθ. 
2010/48/ΕΚ 
του 
Συμβουλίου.

ή των 
οργανώσεων 
που 
εκπροσωπού
ν άτομα με 
αναπηρία και 
άλλων άμεσα 
εμπλεκόμενω
ν φορέων σε 
όλη τη 
διάρκεια της 
εκπόνησης 
και της 
εφαρμογής 
των 
προγραμμάτ
ων.

G.3 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 
της 
Σύμβασης 
των 
Ηνωμένων 
Εθνών 
σχετικά με 

2 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
του 
προσωπικού 
των αρχών 
που 
συμμετέχουν 
στη 
διαχείριση 
και τον 
έλεγχο των 
ΕΔΕΤ στους 
τομείς της 

Ναι http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx   Δεδομένου, ότι η ΜΟΔ έχει την αρμοδιότητα 
εκπαίδευσης των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ενέταξε  στις 
δραστηριότητες εκπαίδευσης που υλοποιεί και τα 
ζητήματα αναπηρίας. Συστάθηκε από την ΕΥΣΣΑΑΠ 
«Ομάδα Εργασίας σχετικά με την ένταξη της 
διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020» 
(Α.Π.14125/ΕΥΣΣΑΑΠ989/24.03.2014). Στο πλαίσιο 
αυτό,  η ΜΟΔ ΑΕ συνεργάστηκε με ΕΣΑμεΑ και τη 
Δ/ΝΣΗ Διεθνών Σχέσεων του Υπ. Εργασίας και 
κατάρτισε αναλυτικό Σχέδιο Εκπαιδευτικής 
παρέμβασης (30/9/2014). Έχει ολοκληρωθεί η α΄φάση 
εκπαίδευσης των στελεχών των Υπηρεσιών του 
ΕΣΠΑ και έχει πραγματοποιηθεί για τα στελέχη 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

τα 
δικαιώματα 
των ατόμων 
με αναπηρία 
(UNCRPD) 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ, 
σύμφωνα με 
την απόφαση 
αριθ. 
2010/48/ΕΚ 
του 
Συμβουλίου.

ισχύουσας 
νομοθεσίας 
και πολιτικής 
της Ένωσης 
και των 
κρατών 
μελών για 
άτομα με 
αναπηρία, 
περιλαμβανο
μένης της 
προσβασιμότ
ητας και της 
πρακτικής 
εφαρμογής 
της 
Σύμβασης 
των 
Ηνωμένων 
Εθνών 
σχετικά με τα 
δικαιώματα 
των ατόμων 
με αναπηρία 
όπως 
αποτυπώνετα
ι στην 
ενωσιακή και 
εθνική 
νομοθεσία, 
ανάλογα με 

σχεδιασμού «Διημερίδα Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης των στελεχών των ΕΥ σε θέματα 
αναπηρίας και προσβασιμότητας» (8, 9/10/2014 
ενημερωτικές εισηγήσεις και 4 βιωματικά 
εργαστήρια). Σχεδιάζεται η εκπαίδευση των 
Δικαιούχων. Οι λοιπές δράσεις που περιλαμβάνουν 
διερεύνηση αναγκών, συγκέντρωση και διάθεση 
εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικές δράσεις θα 
πραγματοποιηθούν έως τα τέλη του 2015.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

την 
περίπτωση.

G.3 -  Η 
ύπαρξη 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 
της 
Σύμβασης 
των 
Ηνωμένων 
Εθνών 
σχετικά με 
τα 
δικαιώματα 
των ατόμων 
με αναπηρία 
(UNCRPD) 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ, 
σύμφωνα με 
την απόφαση 
αριθ. 
2010/48/ΕΚ 
του 
Συμβουλίου.

3 - Ρυθμίσεις 
που 
διασφαλίζουν 
την 
παρακολούθη
ση της 
εφαρμογής 
του άρθρου 9 
της 
Σύμβασης 
των 
Ηνωμένων 
Εθνών 
σχετικά με τα 
δικαιώματα 
των ατόμων 
με αναπηρία 
σε σχέση με 
τα ΕΔΕΤ σε 
όλη τη 
διάρκεια της 
εκπόνησης 
και της 
εφαρμογής 
των 
προγραμμάτ
ων.

Ναι 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 κοινωνία των 
πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται 
και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία 
παρακολούθησης.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

G.4 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
δημοσίων 
συμβάσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις 
για την 
αποτελεσματι
κή εφαρμογή 
των κανόνων 
της Ένωσης 
περί 
δημόσιων 
συμβάσεων 
μέσω 
κατάλληλων 
μηχανισμών.

Όχι Οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει δράσεις όπως η 
ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/2011), η σταδιακή 
ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της & η ψήφιση του 
Νόμου 4281/2014.Η μεταρρύθμιση είναι σε 
εξέλιξη.Οι δράσεις που δρομολογούνται είναι:
1. Ολοκλήρωση νομικού & θεσμικού πλαισίου 
2. Νομικές & διαδικαστικές ρυθμίσεις για την ασφαλή 
και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ΔΣ 
και την αντιμετώπιση των συνηθέστερων σφαλμάτων 
3. Αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής προστασίας 
των οικονομικών φορέων 
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν τις 
δράσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο 
Δράσης που συμφωνήθηκε την 26.11.2014 με την ΕΕ 
(στο εξής «ΣΔ(G4)») προκειμένου να εκπληρώσουν 
την αιρεσιμότητα G4. Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην 
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο «ACTION PLAN 
for the fulfillment of the General ex ante 
Conditionality Public Procurement». 
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας G4 από τις ελληνικές αρχές 
αποκλειστικά με βάση το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 

2 - Ρυθμίσεις 
που 
διασφαλίζουν 
διαφανείς 
διαδικασίες 
ανάθεσης 
συμβάσεων.

Όχι Το εθνικό σύστημα ανάθεσης ΔΣ χαρακτηρίζεται από 
διαδικασίες οι οποίες εγγυώνται διαφάνεια. 
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1. Νομικές, θεσμικές & διαδικαστικές ρυθμίσεις που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση των αρχών 
της ΣΛΕΕ στη διαδικασία ανάθεσης ΔΣ, ιδίως μέσω 
της συντονιστικής & ελεγκτικής δράσης της 
ΕΑΑΔΗΣΥ



EL 445 EL

Εκ των 
προτέρων 
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Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
δημοσίων 
συμβάσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

2. Νομοθεσία/ κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 
ανάθεση ΔΣ
3. Διαθεσιμότητα εργαλείων & συστημάτων ΤΠ: 
ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν τις 
δράσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο 
Δράσης που συμφωνήθηκε την 26.11.2014 με την ΕΕ 
(στο εξής «ΣΔ(G4)») προκειμένου να εκπληρώσουν 
την αιρεσιμότητα G4. Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην 
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο «ACTION PLAN 
for the fulfillment of the General ex ante 
Conditionality Public Procurement». 
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας G4 από τις ελληνικές αρχές 
αποκλειστικά με βάση το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
δημοσίων 
συμβάσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

3 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
και την 
ενημέρωση 
του 
προσωπικού 
που 
ασχολείται 
με τη 
διαχείριση 
των 
κονδυλίων 
των ΕΔΕΤ.

Ναι 1. Κατάρτιςη του ϖροςωϖικού ϖου αςχολείται με την εφαρμογή των 
κανόνων ΔΣ της ΕΕ μέςω: α. Στοχευμένου εκϖαιδευτικού ϖρογράμματος 
για το ϖροςωϖικό των αναθετουςών αρχών β. Εκϖαίδευςης ςτελεχών των 
ΔΑ και δικαιούχων ςτο ϖλαίςιο του ΕΣΠΑ 2. Εφαρμογή ςυςτήματος 
διάδοςης και ανταλλαγής ϖληροφοριών ςχετικά με την εφαρμογή των 
κανόνων των δημοςίων ςυμβάςεων για το ϖροςωϖικό μέςω: α. της 
ΕΑΑΔΗΣΥ β. του ςυςτήματος διάδοςης ςτο ϖλαίςιο του ΕΣΠΑ γ. της 
Εθνικής Αρχής Συντονιςμού για το ΕΣΠΑ (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 
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προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

G.4 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
δημοσίων 
συμβάσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις 
σχετικά με 
την 
εξασφάλιση 
της 
διοικητικής 
ικανότητας 
για την 
υλοποίηση 
και 
εφαρμογή 
των κανόνων 
της Ένωσης 
περί 
δημόσιων 
συμβάσεων.

Όχι Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση 
της διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή των 
κανόνων ΔΣ της ΕΕ & έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις 
στο Ν.4281/14. 
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1. Ύπαρξη κεντρικής αρχής: ΕΑΑΔΗΣΥ 
2. Τεχνική υποστήριξη από ΕΑΑΔΗΣΥ προς όλους 
τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση των ΔΣ φορείς
Οι δράσεις έχουν διαρκή χαρακτήρα και είναι σε 
εξέλιξη, ώστε να οργανωθεί η ομαλή μετάβαση στο 
νέο καθεστώς ανάθεσης ΔΣ & να βελτιωθεί η 
διακυβέρνηση  στον τομέα των ΔΣ.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν τις 
δράσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο 
Δράσης που συμφωνήθηκε την 26.11.2014 με την ΕΕ 
(στο εξής «ΣΔ(G4)») προκειμένου να εκπληρώσουν 
την αιρεσιμότητα G4. Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην 
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο «ACTION PLAN 
for the fulfillment of the General ex ante 
Conditionality Public Procurement». 
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση της 
αιρεσιμότητας G4 από τις ελληνικές αρχές 
αποκλειστικά με βάση το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1 ΕΣΠΑ)

G.5 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 

1 - Ρυθμίσεις 
για την 
αποτελεσματι
κή εφαρμογή 
των κανόνων 
της Ένωσης 
περί 

Ναι 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 

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), έχει ορισθεί με βάση 
το ΠΔ του Υπουργείου.



EL 447 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

της 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
κρατικών 
ενισχύσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

κρατικών 
ενισχύσεων.

ενιςχύςεις αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ, η αρμόδια ΑΜΚΕ ςυςτήνεται ςτο 
ΥΠΑΑΝ, και ειδικότερα ςτην ΕΑΣ. (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Η εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την ύπαρξη 
συντονιστικής δομής για όλα τα 
συγχρηματοδοτούμενα 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 καθεστώτων
- Επαρκή γνώση για χορηγηθείσες ενισχύσεις 
περιλαμβανομένων των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.5 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 

2 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
και την 
ενημέρωση 
του 
προσωπικού 
που 

Ναι 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 

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 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
κρατικών 
ενισχύσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

συμμετέχει 
στη 
διαχείριση 
των 
κονδυλίων 
των ΕΔΕΤ.

ςυναντήςεων, μηχανιςμός ο οϖοίος ενιςχύεται. Ενώ ο «Δίαυλος» ςυντελεί 
ςτην ανταλλαγή ϖληροφοριών. (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

περιόδου 2014-2020.

G.5 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
περί 
κρατικών 
ενισχύσεων 
στο πεδίο 
των ΕΔΕΤ.

3 - Ρυθμίσεις 
για την 
διασφάλιση 
της 
διοικητικής 
ικανότητας 
σε σχέση με 
την 
εφαρμογή 
των κανόνων 
της Ένωσης 
περί 
κρατικών 
ενισχύσεων.

Ναι 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 (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

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.

G.6 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
περιβαλλοντι

1 - Ρυθμίσεις 
για την 
αποτελεσματι
κή εφαρμογή 
της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο

Ναι 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) 
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

κής 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
σχετικά με 
την ΕΠΕ και 
τη ΣΠΕ.

υ και του 
Συμβουλίου 
(ΕΠΕ) και 
της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ 
του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίο
υ και του 
Συμβουλίου 
(ΣΠΕ).

G.6 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
περιβαλλοντι
κής 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
σχετικά με 
την ΕΠΕ και 
τη ΣΠΕ.

2 - Ρυθμίσεις 
για την 
κατάρτιση 
και την 
ενημέρωση 
του 
προσωπικού 
που 
συμμετέχει 
στην 
εφαρμογή 
των οδηγιών 
για την ΕΠΕ 
και τη ΣΠΕ.

Ναι Οι δράςεις κατάρτιςης του ϖροςωϖικού διεξάγονται κυρίως αϖό το ΙΝΕΠ 
ενώ ςτις ιςτοςελίδες: www.ypeka.gr, αναρτώνται ςχετικά νομοθετήματα & 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι 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 ΦΕΚ 1817/Β’, 
ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 30651/2014 (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 
οργανώθηκε από το ΥΠΕΚΑ ενημερωτική ημερίδα 
μετά την έκδοση του νέου Ν 4014/2102.
Το Πρόγραμμα «Διαύγεια» στοχεύει στην επίτευξη 
της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής 
πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της 
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.
Για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης προβλέπεται, στο 
άρθρο 18 Ν. 4014/2012, η δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Περιβαλλοντικού Μητρώου πληροφοριών στο 
ΥΠΕΚΑ, ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 30651/2014 (ΦΕΚ 
1817/Β’, 7/2014) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 
18 παρ. 5 Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)». 
Σύσταση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου (υπ. 
Αριθμ. 135259/10-4-2012 Απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΚΑ). 
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
Οι υπηρεσίες της ΕΕ θα ενημερώνονται σχετικά με 



EL 450 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

την εξέλιξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
κριτηρίου.

G.6 -  Η 
ύπαρξη 
ρυθμίσεων 
για την 
αποτελεσματ
ική 
εφαρμογή 
της 
περιβαλλοντι
κής 
νομοθεσίας 
της Ένωσης 
σχετικά με 
την ΕΠΕ και 
τη ΣΠΕ.

3 - Ρυθμίσεις 
που 
διασφαλίζουν 
την επάρκεια 
της 
διοικητικής 
ικανότητας.

Ναι Οι αρχές για την εφαρμογή των ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, οι 
αϖοκεντρωμένες & αυτοδιοικητικές υϖηρεςίες ϖερ. αδειοδότηςης. Με 
τον Ν4014/2011 εϖιδιώκεται η μείωςη των αϖαιτούμενων χρόνων & 
ςυςτήνεται μητρώο ϖιςτοϖοιημένων αξιολογητών ΜΠΕ. Συνεργαςία 
ΥΠΕΚΑ με ΥΔΜΗΔ για να ληφθεί ενίςχυςης των υϖηρεςιών ϖου 
εμϖλέκονται ςτις λειτουργίες ϖεριβαλλοντικής αδειοδότηςης. Προεδρικό 
Διάταγμα 100/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/2014) Αϖόφαςη Α.Π. οικ. 51365/ 
31.10.2014 του Υϖουργού ΠΕΚΑ (βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ) 

Για  την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κριτηρίου, 
η στελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί 
προϋπόθεση και δέσμευση των 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 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 

1 - 
Εφαρμόζοντα
ι ρυθμίσεις 
για την 
έγκαιρη 
συλλογή και 
άθροιση των 
στατιστικών 
δεδομένων οι 
οποίες 
περιλαμβάνο
υν τα 

Όχι 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 
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. Η  οριστικοποίηση του εγγράφου θα 
γίνει μετά  την κατάρτιση και την έγκριση του νέου 



EL 451 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ
ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 

ακόλουθα 
στοιχεία: τον 
προσδιορισμ
ό των πόρων 
και των 
μηχανισμών 
που 
διασφαλίζουν 
τη στατιστική 
επικύρωση.

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 



EL 452 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.

G.7 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 
των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ

2 - 
Εφαρμόζοντα
ι ρυθμίσεις 
για την 
έγκαιρη 
συλλογή και 
άθροιση των 
στατιστικών 
δεδομένων οι 
οποίες 
περιλαμβάνο
υν τα 
ακόλουθα 
στοιχεία: 
ρυθμίσεις για 
τη 
δημοσίευση 
και τη 
δημόσια 
διάθεση των 
συγκεντρωτι
κών 
δεδομένων.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/6/2016



EL 453 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 
αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.
G.7 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 

3 - 
Αποτελεσματ
ικό σύστημα 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων που 
περιλαμβάνει
: την επιλογή 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων για κάθε 
πρόγραμμα, 

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 31/12/2014



EL 454 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ
ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 

παρέχοντας 
πληροφορίες 
σχετικά με 
τον τρόπο 
επιλογής των 
δράσεων 
πολιτικής 
που 
χρηματοδοτο
ύνται από το 
πρόγραμμα.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.

G.7 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 
των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ

4 - 
Αποτελεσματ
ικό σύστημα 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων που 
περιλαμβάνει
: τη θέσπιση 
στόχων για 
αυτούς τους 
δείκτες.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/4/2016
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 
αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.
G.7 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 

5 - 
Αποτελεσματ
ικό σύστημα 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων που 
περιλαμβάνει
: την τήρηση 
των 
ακόλουθων 
προϋποθέσεω
ν για κάθε 

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 31/12/2014



EL 457 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ
ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 

δείκτη: 
σταθερότητα 
και 
στατιστική 
επικύρωση, 
σαφήνεια της 
κανονιστικής 
ερμηνείας, 
ανταπόκριση 
στην 
πολιτική, 
έγκαιρη 
συλλογή 
δεδομένων.
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Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.

G.7 -  Η 
ύπαρξη της 
αναγκαίας 
στατιστικής 
βάσης για 
την 
αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματ
ικότητας και 
των 
επιπτώσεων 
των 
προγραμμάτ
ων. Η 
ύπαρξη ενός 
συστήματος 
δεικτών 
αποτελεσμάτ
ων 
απαραίτητο 
για την 
επιλογή των 
δράσεων που 
συμβάλλουν 
με τον πιο 
αποτελεσματ

6 - 
Υφίστανται 
διαδικασίες 
που 
διασφαλίζουν 
ότι όλες οι 
πράξεις που 
χρηματοδοτο
ύνται από το 
πρόγραμμα 
περιλαμβάνο
υν ένα 
αποτελεσματι
κό σύστημα 
δεικτών.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 30/4/2016



EL 459 EL

Εκ των 
προτέρων 

όρος

Κριτήρια Εκπλή
ρωση 
κριτη
ρίων 
(Ναι/
Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ικό τρόπο 
στην 
επίτευξη 
επιθυμητών 
αποτελεσμάτ
ων, στην 
παρακολούθ
ηση της 
προόδου σε 
σχέση με τα 
συγκεκριμέν
α 
αποτελέσματ
α και στη 
διενέργεια 
της 
αξιολόγησης 
των 
επιπτώσεων.

9.2 Περιγραφή δράσεων για τη συμμόρφωση με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, υπεύθυνοι φορείς και χρονοδιάγραμμα

Πίνακας 25: Ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών γενικών εκ των προτέρων όρων
Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 

(ημερομηνία)
Αρμόδιοι φορείς

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(1)Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης 
ΔΣ έργων, προμηθειών, υπηρεσιών 
(αρ.172 ν.4281/2014)– Βλ. ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(10)Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου 
συστήματος προδικαστικής προστασίας 
(Ν. 4281/14) -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο Δικαιοσύνης

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(2)Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών 
οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις -  
Βλ. ΣΔ(G4)

18 Απρ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(3)Υποβολή στην ΕΕ λίστας 
κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών 
εγκυκλίων: Μέρος Α & Β-  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(4)Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ 
ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος  Α -  
Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(5)Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ 
ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος  Β -  
Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(6)Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης 
που θα τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β -  
Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(7)Έκδοση τυποποιημένων τευχών 
δημοπράτησης: Mέρος Α -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(8)Έκδοση τυποποιημένων τευχών 
δημοπράτησης: Mέρος Β -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016 ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
κανόνων της Ένωσης περί 
δημόσιων συμβάσεων μέσω 
κατάλληλων μηχανισμών.

(9)Υποβολή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής 
του νέου συστήματος προδικαστικής 
προστασίας -  Βλ. ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο Δικαιοσύνης

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων.

(1)Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 
του MoU: 4, 5(i) (ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) 
& 8 -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 Γενική Γραμματεία Εμπορίου

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης 
συμβάσεων.

(2)Ανοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών 
e-procurement σε ιδιώτες (διασύνδεση με 
promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)

30 Απρ 2015 Γενική Γραμματεία Εμπορίου

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(1)Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ 
εκπαιδευτικού προγράμματος για ΔΣ για 
το 2015 -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή των κανόνων της 

(2)Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ 
εκπαιδευτικού προγράμματος για ΔΣ για 
το 2016 -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Υπουργείο. Υποδομών Μεταφορών 
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

και Δικτύων

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(3)Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ 
κυλιόμενου εκπαιδευτικού 
προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων 
Βλ.ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(4)Προσθήκη στο «Δίαυλο» λειτουργίας  
ανταλλαγής πληροφοριών/ καλών 
πρακτικών μεταξύ ΔΑ-  Βλ ΣΔ(G4)

30 Ιουν 2015 Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την 
εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή των κανόνων της 
Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

(5)Υποστήριξη δικαιούχων 
κεντρικών/τοπικών αναθετουσών 
αρχών/φορέων για τη νέα νομοθεσία  
Βλ.ΣΔ(G4)

30 Ιουν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 
Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(1)Διαμόρφωση μηχανισμού  για 
ανάπτυξη και επικαιροποίηση του 
Ενιαίου Συστήματος Δεικτών.

31 Μαϊ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(2)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  & ΕΥΣΕΚΤ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(3)Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την 
ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος 
δεικτών ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ 
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  & ΕΥΣΕΚΤ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(4)Ανάπτυξη συστήματος 
συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/ 
μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων 
συμμετοχών (ΕΚΤ)

30 Μαρ 2015 ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με 
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και ΕΥΘΥ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αξιολόγησης των επιπτώσεων.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(5)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 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(6)Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του 
Συστήματος Παρακολούθησης στο ΣΔΕ 
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2015 ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της  
ΕΥΣΣΑΑΠ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(7)Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής 
επικύρωσης και συνεργασίας της ΕΑΣ με 
φορείς που μπορούν να παρέχουν 
σχετικά στοιχεία δεικτών.

30 Ιουν 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑΠ/ 
ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, τις 
Διαχειριστικές Αρχές των 
Προγραμμάτων και φορείς 
που παρέχουν στατιστικά στοιχεία
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.
G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(8)Ρυθμίσεις για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων στην 
παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των 
δεικτών ΕΚΤ.

30 Ιουν 2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ σε 
συνεργασία με την
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

(9)Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ 
στην ηλεκτρονική αποθήκευση 
δεδομένων δεικτών & αποστολή στην 
ΕΕ.

30 Απρ 2016 ΕΥ ΟΠΣ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για 
τη δημοσίευση και τη δημόσια 
διάθεση των συγκεντρωτικών 

(1)Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr/

30 Απρ 2016 ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

δεδομένων.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για 
τη δημοσίευση και τη δημόσια 
διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

(2)Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και το νόμο 
ΕΣΠΑ, σχετικών ρυθμίσεων  
δημοσίευσης-σωρευτικών δεδομένων 
δεικτών.

30 Απρ 2016 ΕΥΘΥ σε συνεργασία με την 
ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β’

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για 
την έγκαιρη συλλογή και άθροιση 
των στατιστικών δεδομένων οι 
οποίες περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: ρυθμίσεις για 
τη δημοσίευση και τη δημόσια 
διάθεση των συγκεντρωτικών 
δεδομένων.

(3)Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
Ετήσιων Εκθέσεων προόδου των ΕΠ στις 
ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.

30 Απρ 2015 ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 

3 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: την επιλογή 
δεικτών αποτελεσμάτων για κάθε 
πρόγραμμα, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με τον 

Ανάλυση αν  η επιλογή των δεικτών 
αποτελέσματος αντανακλά την επιλογή 
των δράσεων πολιτικής  (ex ante 
αξιολόγηση)

31 Δεκ 2014 Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ 
(βάσει των εκθέσεων των εκ των 
προτέρων αξιολόγησης)
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

τρόπο επιλογής των δράσεων 
πολιτικής που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων 
για αυτούς τους δείκτες.

(1)Επιλογή σημαντικών δεικτών 
αποτελέσματος με τιμές βάσης και 
στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην 
SFC2014 

30 Απρ 2014 Διαχειριστικές Αρχές & Ομάδες 
Σχεδιασμού Προγράμματος των ΕΠ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τη θέσπιση στόχων 
για αυτούς τους δείκτες.

(2) Ενέργειες επικαιροποίησης ή 
εξιδείκευσης εθνικών τιμών στόχου - 
βάσης σε περιφερειακό επίπεδο

31 Δεκ 2015 ΕΥΣΣΑΑΠ σε συνεργασία με τις 
διαχειριστικές αρχές των 
προγραμμάτων και φορείς που 
τηρούν στατιστικά - διοικητικά 
δεδομένα

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 

5 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: την τήρηση των 
ακόλουθων προϋποθέσεων για 
κάθε δείκτη: σταθερότητα και 

Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης (αξιολόγηση 
κριτηρίων ποιότητας δεικτών).

31 Δεκ 2014 Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος 
των ΕΠ και Διαχειριστικές Αρχές
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Αρμόδιοι φορείς

απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

στατιστική επικύρωση, σαφήνεια 
της κανονιστικής ερμηνείας, 
ανταπόκριση στην πολιτική, 
έγκαιρη συλλογή δεδομένων.

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις 
που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών.

(1)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

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας στατιστικής 
βάσης για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων 
των προγραμμάτων. Η ύπαρξη ενός 
συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων 
απαραίτητο για την επιλογή των δράσεων 
που συμβάλλουν με τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο στην επίτευξη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, στην παρακολούθηση της 
προόδου σε σχέση με τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα και στη διενέργεια της 
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις 
που χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών.

(2)Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής 
δεδομένων για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων επιπτώσεων.

30 Απρ 2016 ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ
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Πίνακας 26: Ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών θεματικών εκ των προτέρων όρων 
Θεματική εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα
Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 

(ημερομηνία)
Αρμόδιοι φορείς

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία:

(1)Ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών. (Εν εξελίξει)

28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία:

(2)Επιλογή προτεραιοτήτων ευφυούς 
εξειδίκευσης.

28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία:

(3)Ολοκλήρωση της στρατηγικής ευφυούς 
εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο

28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία:

(4)Δομές και μηχανισμοί για την παρακολούθηση 
της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης

28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία:

(5)Τελική διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής RIS3 28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

3 - προβλέπει μέτρα για την τόνωση 
των ιδιωτικών επενδύσεων στην 
Ε&ΤΑ·

Επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθως και των 
αποτελεσματων της μελέτης και της swot analysis 
ανα τομέα και ενσωμάτωση τους στο τελικό 
κείμενο της RIS3

28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση 
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη 
μόχλευση δαπανών έρευνας και 
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό 
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 28 Φεβ 2015 Ενδιάμεση Διαχειριστική 
Αρχή Περιφέρειας Αττικής, 
Περιφέρεια Αττικής, λοιποί 
κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι
ΓΓΕΤ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.
T.01.2 - Υποδομές έρευνας και 
καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς 
σχεδίου προϋπολογισμού και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις.

1 - Έχει εγκριθεί ένα ενδεικτικό 
πολυετές σχέδιο προϋπολογισμού και 
ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για 
τις επενδύσεις το οποίο συνδέεται με 
τις προτεραιότητες της Ένωσης και, 
κατά περίπτωση, με το Ευρωπαϊκό 
Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών-ESFRI.

Παρακολούθηση, έλεγχος και επικύρωση της 
επιλογής των προτεραιοτήτων

20 Φεβ 2015 ΓΓΕΤ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με 
τον πίνακα αποτελεσμάτων του 
ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη·

(1)Εξειδίκευση/ιεράρχηση/ποσοτικοποίηση  
κατηγοριών παρεμβάσεων σε συνάρτηση με 
υποβληθέντα  ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τις RIS

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με 
τον πίνακα αποτελεσμάτων του 
ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη·

(2)Επικαιροποίηση συστήματος δεικτών για τη 
μέτρηση προόδου στο ανωτέρω

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.
T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με 
τον πίνακα αποτελεσμάτων του 
ψηφιακού θεματολογίου για την 
Ευρώπη·

(3)Κατάρτιση διυπουργικού Μνημονίου 31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

(1)Θεσμοθέτηση κεντρικής δομής ενιαίου 
συντονισμού πολιτικής και υλοποίησης δράσεων 
ΤΠΕ

31 Ιαν 2015 ΓΓΤΤ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

(2)Ενσωμάτωση των  προτεινόμενων  μέτρων στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014 - 
2020

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.
T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

(3)Καταγραφή των  αρμοδιοτήτων των 
εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, των 
μηχανισμών υλοποίησης και των  δυνητικών 
δικαιούχων

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την 
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών, 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών 
και δημόσιων υπηρεσιών και την 
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από 
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την 
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

(4)Θεσμοθέτηση απλοποιημένου πλαισίου 
υλοποίησης έργων ΤΠΕ στο σύνολο του κύκλου 
τους

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(1)Έναρξη υλοποίησης μελέτης 30 Οκτ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(2)Εκπόνηση μελέτης 30 Απρ 2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(3)Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) – 
Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ

31 Μαϊ 2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που 
διασφαλίζουν την εφαρμογή 
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(4)Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται) 30 Σεπ 2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού 
ως προς την ενεργειακή απόδοση 

(1)Ανάθεση μελέτης. 24 Ιουν 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
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(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού 
ως προς την ενεργειακή απόδοση 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(2)Εκπόνηση εκ μέρους του αναδόχου.

Σχέδιο μελέτης: 01/09/2014
Τελική μελέτη-έκθεση: 02/11/2014

2 Νοε 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού 
ως προς την ενεργειακή απόδοση 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(3)Παραλαβή μελέτης.

Παραλαβή σχεδίου μελέτης: 13/10/2014
Παραλαβή τελικής μελέτης: 17/11/2014

17 Νοε 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις για 
την προώθηση αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση και αποτελεσματικών από 
πλευράς κόστους επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη 
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού 
ως προς την ενεργειακή απόδοση 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(4)Αποστολή στρατηγικού σχεδιασμού στην ΕΕ. 31 Δεκ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Διεύθυνση 
Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.05.2 - Καλές γεωργικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες (ΚΓΠΣ): τα 
πρότυπα καλής γεωργικής και 
περιβαλλοντικής κατάστασης των 
εκτάσεων που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του 

1 - Τα πρότυπα ΚΓΠΣ καθορίζονται 
στην εθνική νομοθεσία και 
προσδιορίζονται στα προγράμματα·

Έκδοση νέας ΚΥΑ 31 Ιαν 2015 ΥΠΑΑΤ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο
T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

(1)Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής 
πολιτικής στον τομέα ύδρευσης

30 Ιουν 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

(2)Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις 
λοιπές χρήσεις ύδατος

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 

(3)Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Υδάτων.

30 Ιουν 2015 ΥΠΕΚΑ
(Απαιτείται Απόφαση 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

Υπουργού)

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

(4)Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής 
πολιτικής με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων 
και με Φορείς.

30/09/2015 για την ύδρευση και 
31/03/2016 για τις λοιπές χρήσεις ύδατος

31 Μαρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων
Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 

(5)Τελική διαμόρφωση και έγκριση της 
τιμολογιακής πολιτικής για την ύδρευση.

30 Απρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων
(Εισήγηση)
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των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το 
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει 
εξασφαλίσει τη συμβολή των 
διαφόρων χρήσεων ύδατος στην 
ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα 
κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα 
οικονομικά αποτελέσματα της 
ανάκτησης καθώς και τις γεωγραφικές 
και κλιματολογικές συνθήκες της 
οικείας περιοχής ή περιοχών.

(6)Τελική διαμόρφωση και έγκριση της 
τιμολογιακής πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις 
ύδατος.

30 Σεπ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων
(Εισήγηση)

Εθνική Επιτροπή Υδάτων
(Απόφαση έγκρισης)

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού για την 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

(1)Ολοκλήρωση και έγκριση των Σχεδίων 
Διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα.

31 Μαρ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή Υδάτων
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T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) 
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η 
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους 
χρήστες για αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς 
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό 
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για τις επενδύσεις που 
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης 
λεκάνης απορροής ποταμού για την 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

(2)2ος κύκλος των Σχεδίων Διαχείρισης για τα 
υδατικά διαμερίσματα.

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων 
Εθνική Επιτροπή Υδάτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

(1)Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης ΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση -
Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ

28 Φεβ 2015 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, εδάφους & 
διαχείρισης αποβλήτων/ 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & Συναφών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

(2)Έγκριση ΕΣΔΑ 15 Μαρ 2015 Αρμόδιο για την εκτέλεση  
και εφαρμογή του ΕΣΔΑ 
είναι το ΥΠΕΚΑ 
/Διεύθυνση Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, εδάφους & 
διαχείρισης αποβλήτων/ 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & Συναφών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 

(3)Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης 12 ΠΕΣΔΑ 
(σταδιακά)

30 Ιουν 2015 Αρμόδιος για την εκπόνηση 
και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ 
είναι ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός 
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στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2008/98/ΕΚ· Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής.

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

(4)Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης ΠΕΣΔΑ - Δημόσια Διαβούλευση - 
Ενσωμάτωση παρατηρήσεων στους ΠΕΣΔΑ 
(σταδιακά)

15 Σεπ 2015 Αρμόδιος για την εκπόνηση 
και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ 
είναι ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός 
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής.

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων 
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

(5)Έγκριση ΠΕΣΔΑ (σταδιακά) 30 Σεπ 2015 Αρμόδιος για την εκπόνηση 
και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ 
είναι ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός 
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής.

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ·

Έγκριση Προγράμματος Πρόληψης 31 Δεκ 2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως 
μέσω της εκπόνησης σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με 

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 
προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
έως το 2020 σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 της οδηγίας 

Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη 
του στόχου της επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης έως το 2020

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα 
Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων
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την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση 
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

2008/98/ΕΚ.

T.06.3 - Οι ελάχιστες απαιτήσεις για 
τα λιπάσματα και τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα: οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για τα λιπάσματα 
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο

1 - οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα 
λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
καθορίζονται στα προγράμματα·

Έκδοση ΚΥΑ Πολλαπλής Συμμόρφωσης με ισχύ 
για τα έτη 2015-2020

31 Ιαν 2015 ΥΠΑΑΤ- Αγροτική 
Πολιτική

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 
το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και καθορίζει:

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 
το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και καθορίζει:

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 
το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και καθορίζει:

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για τις 
επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών 
το οποίο συμμορφώνεται τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και καθορίζει:

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 484 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής· και

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής· και

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής· και

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 485 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό 
δίκτυο εφόσον προβλέπονται 
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το 
Ταμείο Συνοχής· και

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· (1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· (2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 486 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· (3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· (4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής·

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 487 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής·

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής·

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων 
έργων για τα οποία προβλέπεται 
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής·

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 488 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 
έργων.

(1)Ολοκλήρωση μελέτης 24 Ιαν 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός 
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων 
για τις επενδύσεις στον τομέα των 
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό 
σύστημα των κρατών μελών 
(περιλαμβανομένων των δημόσιων 
μεταφορών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει 
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει 
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 
έργων.

(2)Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της 
ικανότητας των δικαιούχων

28 Φεβ 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με 
τις νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και 
το χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.
T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με 
τις νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και 
το χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με 
τις νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και 
το χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 490 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, όπως καθορίζεται 
ανωτέρω, η οποία συμμορφώνεται με 
τις νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) και 
καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων το χρονοδιάγραμμα και 
το χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 
μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 
έργων.

(1)Ολοκλήρωση μελέτης 24 Ιαν 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.07.2 - Σιδηροδρομικό δίκτυο: Η 
ύπαρξη στο συνολικό σχέδιο (ή 
σχέδια) ή πλαίσιο (ή πλαίσια) για τις 

2 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 

(2)Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της 
ικανότητας των δικαιούχων

28 Φεβ 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας



EL 491 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

μεταφορές ειδικού τμήματος για την 
ανάπτυξη των σιδηροδρόμων 
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα των 
κρατών μελών (που περιλαμβάνει τις 
δημόσιες μεταφορές σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο) το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών 
και βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
αναλυτικό και βασικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ. 
Οι επενδύσεις καλύπτουν τα κινητά 
στοιχεία ενεργητικού, τη 
διαλειτουργικότητα και τη δημιουργία 
ικανοτήτων.

έργων.

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 492 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 

1 - Η ύπαρξη ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων στο 
σχέδιο/σχέδια ή στο πλαίσιο/πλαίσια 
μεταφορών, το οποίο:

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης·

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 494 EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης·

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης·

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κινητικότητας.

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης·

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

(1)Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) 

19 Μαϊ 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.
T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

(2)Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

(3)Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.
T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών και 
ώριμων έργων (περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό 
πλαίσιο)·

(4)Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 
έργων.

(1)Ολοκλήρωση μελέτης. 24 Ιαν 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.
T.07.3 - Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 
υποδομών αερολιμένων: η ύπαρξη στο 
συνολικό σχέδιο/-α ή πλαίσιο/-α για 
τις μεταφορές ειδικής ενότητας για τις 
εσωτερικές πλωτές οδούς και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις 
πολυτροπικές συνδέσεις και τις 
υποδομές αερολιμένων, το οποίο 
συνεισφέρει στη βελτίωση των 
συνδέσεων με το ευρύτερο και το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ και στην 
προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής 
κινητικότητας.

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν την 
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και 
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά 
έργων.

(2)Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της 
ικανότητας των δικαιούχων

28 Φεβ 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

T.08.5 - Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η 
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν 
την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση 
των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που 
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε 
να αναπτύσσουν και να 
παρακολουθούν προληπτικές πολιτικές 
σε σχέση με τις αλλαγές και τις 
αναδιαρθρώσεις περιλαμβάνοντας 
μεταξύ άλλων μέτρα: που βοηθούν 
στην προετοιμασία και τη διαχείριση 
των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

(1)Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της 
διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

31 Δεκ 2015 Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ)
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.08.5 - Προσαρμογή των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και 
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η 
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν 
την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση 
των αλλαγών και των 
αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που 
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς 
εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε 
να αναπτύσσουν και να 
παρακολουθούν προληπτικές πολιτικές 
σε σχέση με τις αλλαγές και τις 
αναδιαρθρώσεις περιλαμβάνοντας 
μεταξύ άλλων μέτρα: που βοηθούν 
στην προετοιμασία και τη διαχείριση 
των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

(2)Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης 
εργαζομένων.

30 Ιουν 2015 Διεύθυνση Απασχόλησης-
Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το 
οποίο:

(1)Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας.

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  - ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το 
οποίο:

(2)Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών 
Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης.
    (Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
04/2015)

1 Απρ 2015 Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το 
οποίο:

(3)Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ 
για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & 
ανάπτυξης δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το 
οποίο:

(4)Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων 
πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας·

(1)Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας·

(2)Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών 
Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης
    (Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
04/2015)

1 Απρ 2015 Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας·

(3)Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ 
για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & 
ανάπτυξης δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την ιδρυματική 

(4)Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων 
πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

φροντίδα στη φροντίδα της 
κοινότητας·

ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και για την 
υλοποίηση και τη διαχείριση των 
επιλεγμένων έργων.

(1)Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και για την 
υλοποίηση και τη διαχείριση των 
επιλεγμένων έργων.

(2)Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών 
Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης
   (Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 04/2015)

1 Απρ 2015 Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και για την 
υλοποίηση και τη διαχείριση των 
επιλεγμένων έργων.

(3)Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ 
για διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & 
ανάπτυξης δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή 
εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας 
με στόχο την ενεργητική ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και για την 
υλοποίηση και τη διαχείριση των 

(4)Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων 
πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων

31 Δεκ 2014 Οικείες Περιφέρειες - 
Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ - 
ΕΥΣΕΚΤ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

επιλεγμένων έργων.

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης 
για την αξιολόγηση του αντικτύπου 
που έχουν οι δράσεις ένταξης των 
Ρομά και μηχανισμός επανεξέτασης 
για την προσαρμογή της στρατηγικής·

(1)Ολοκλήρωση δράσης «Οργάνωση της 
Παρακολούθησης των Κοινωνικών Πολιτικών»

31 Δεκ 2015 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  - ΥΠΑΚΠ

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της 
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας 
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων 
παροχής υπηρεσιών και υποδομών·

(1)Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης 
των Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 
2013-2015»

31 Δεκ 2015 Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής του Υπουργείου 
Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ)

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της 
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας 
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων 
παροχής υπηρεσιών και υποδομών·

(2)Ολοκλήρωση έργου για τη συγκρότηση & 
λειτουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την 
ΠΦΥ & τον ΕΟΠΥΥ

30 Απρ 2016 Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου.

(1)Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 31 Δεκ 2014 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου.

(2)Σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος 
παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας για 
τη Ψυχική Υγεία

31 Δεκ 2015 Δ/νση Ψυχικής Υγείας

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 

4 - σύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου.

(3)Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 

30 Ιουν 2015 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο 
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο 
διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα.

«Health in Action»

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου το οποίο:

(1)Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & 
προόδου μαθητών/Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε 
ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου το οποίο:

(2)Παρακολούθηση απουσιών ώστε να 
εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να 
ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου το οποίο:

(3)Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για 
την καταγραφή της μαθητικής διαρροής σε ΣΕΚ 
& ΙΕΚ

30 Μαρ 2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου το οποίο:

(4)Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την 
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου το οποίο:

(5)Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη 
μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· (1)Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & 
προόδου μαθητών & Ενέργειες καταγραφής ΜΔ 
σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· (2)Παρακολούθηση απουσιών ώστε να 
εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να 
ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· (3)Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για 
την καταγραφή της μαθητικής διαρροής σε ΣΕΚ 
& ΙΕΚ

30 Μαρ 2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· (4)Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την 
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία· (5)Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη 
μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

(1)Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & 
προόδου μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής της ΜΔ 
σε ΣΕΚ & ΙΕΚ.

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

ΣΛΕΕ. πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
μεταξύ των οποίων σε άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και 
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
μεταξύ των οποίων σε άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και 
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

(2)Παρακολούθηση απουσιών ώστε να 
εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να 
ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
μεταξύ των οποίων σε άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και 
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

(3)Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για 
την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
μεταξύ των οποίων σε άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και 
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

(4)Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την 
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει 
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 
μεταξύ των οποίων σε άτομα από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και 
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, 
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

(5)Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη 
μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην 
αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.

(1) Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & 
προόδου των μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής 
ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014 ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην 
αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.

(2)Παρακολούθηση απουσιών ώστε να 
εντοπιστούν οι «επίφοβοι προς διαρροή» και να 
ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην 
αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.

(3)Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για 
την καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ 
& στα ΙΕΚ

30 Μαρ 2015 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην 
αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.

(4)Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την 
αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής
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(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165 
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς 
πολιτικής και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην 
αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου φορέων.

(5)Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη 
μαθητική διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου

30 Ιουν 2015 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία:

(1)Κατάθεση των Ιδρυματικών Εκθέσεων των 
ΑΕΙ οι οποίες θα έχουν υποκεφάλαιο στρατηγικού 
σχεδιασμού

31 Δεκ 2014 Αρχή Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η 
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για 
την αύξηση της επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο του 
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία:

(2)Σύνθεση της στρατηγικής 30 Ιουν 2015 ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ, 
που περιλαμβάνει μέτρα:

(1)Εξειδίκευση/ οριστικοποίηση των οροσήμων 
του σχεδίου εφαρμογής της μαθητείας

31 Μαρ 2015 Γενική Γραμματεία- -
Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή 
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή 
περιφερειακό στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την αύξηση της 
ποιότητας και της 

(2)Διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση

31 Δεκ 2015 Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (ΙΕΠ, 
ΓΓΔΒΜ) και Υπουργείο 
Εργασίας Κοινωνικής 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), 
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ, 
που περιλαμβάνει μέτρα:

Ασφάλισης και Πρόνοιας
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10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Σύνοψη της αξιολόγησης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και, όπου είναι 
αναγκαίο, των προγραμματισμένων δράσεων, συνοδευόμενη από ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
1. Με βάση την αποτίμηση της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2007-2013, οι ελληνικές 
αρχές θεωρούν το υφιστάμενο ΣΔΕ αξιόπιστο και λειτουργικό. Εντούτοις, προκειμένου 
να συμβάλει στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων θα απλουστευθεί 
όσο είναι δυνατό, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών της ΠΠ 2014-
2020. Θα παρέχει ευελιξία για το χειρισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σχεδιασμού 
και υλοποίησης πράξεων του ΕΠ (π.χ. ΟΧΕ, ΒΑΑ, ορισμένες δράσεις ΕΚΤ κλπ) κατ’ 
αναλογία και των δικαιούχων που θα συμμετέχουν. Η θέσπιση ενιαίων κανόνων 
επιλεξιμότητας για τα ΕΠ (π.χ. για έργα που παράγουν έσοδα ή επιλογές απλοποιημένου 
κόστους) αποτελεί σημαντική απλούστευση για τους δικαιούχους.

2. Σε εθνικό επίπεδο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου 
υλοποίησης των έργων και επιπλέον θα ενσωματωθούν στο ΕΠ οι οριζόντιες ρυθμίσεις 
που εισάγονται στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της χώρας και στοχεύουν 
στη διακίνηση εγγράφων και εφαρμογή διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και 
το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών 
συστημάτων της ΠΠ 2014-2020. Ειδικότερα προβλέπονται:

 Εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλο το δημόσιο τομέα, μέχρι το τέλος 
του 2016.

 Διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των δικαιούχων 
καθώς και με επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης (π.χ. 
ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών και εγγράφων του ΣΔΕ που αφορούν σε 
συναλλαγή των δικαιούχων με το ΟΠΣ και με τους φορείς διαχείρισης. Παροχή 
καθοδήγησης στο χρήστη για τα βήματα των διαδικασιών και εντοπισμός 
ελλείψεων ή λαθών κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.

 Παροχή εξειδικευμένης λειτουργικότητας προς τους δικαιούχους με σκοπό την 
αποφυγή πολλαπλής συμπλήρωσης της ίδιας πληροφορίας.

 Υποστήριξη αυτοματοποιημένης αποστολής μηνυμάτων προς τους δικαιούχους 
και παρακολούθηση της κατάστασης των αιτημάτων τους.

 Υποστήριξη 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.

 Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω των λογαριασμών του ΠΔΕ.
 Πλήρης εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης των 

διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ).
 Ηλεκτρονική διαβούλευση : καθιέρωση και εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα, 

μέχρι το τέλος του 2016.

Έχει αναπτυχθεί η επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» που αποτελεί τον 
αποκλειστικό χώρο δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ των 
υπηρεσιών για την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης προς τους φορείς που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαδικασιών του ΣΔΕ 
τοποθετείται αρχές του 2016. Η αρχή ελέγχου και οι δικαιούχοι που εφαρμόζουν 
ιδιαίτερα πληροφοριακά συστήματα,  προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τότε τις 
απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση των συστημάτων τους με το ΟΠΣ.

3. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες για την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή των επιλογών 
απλοποιημένου κόστους, καθώς και κοινών ρυθμίσεων άλλων χρηματοδοτικών μέσων 
της ΕΕ (π.χ. HORIZON 2020). Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που έχουν ήδη 
εγκριθεί, καθώς και οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που προβλέπονται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο και των οποίων η εφαρμογή δεν προϋποθέτει μελέτη 
προσδιορισμού, θα αξιοποιηθούν άμεσα. Για την άμεση ενεργοποίηση των ανωτέρω 
σχεδιάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ΔΑ, μέσω της ΕΑΣ και με την 
υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ.

4. Για τη βέλτιστη οργάνωση δομών και διαδικασιών σχετικών με δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων, οι ελληνικές αρχές θα δημιουργήσουν, στη βάση και καλών πρακτικών από 
αντίστοιχες δομές του εξωτερικού, νέο μηχανισμό χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Οι 
βασικές λειτουργίες του μηχανισμού θα υιοθετηθούν και από το ΕΠ.

5. Σε συνέχεια των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών 
υλοποίησης 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 που συμβάλουν στη μείωση του 
διοικητικού βάρους. Αυτές αφορούν σε περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων (απλοποιημένη διαδικασία χρηματοδότησης 
και προγραμματισμού των πιστώσεων από το ΠΔΕ με τη συμμετοχή της ΔΑ και με 
μείωση των βημάτων που ακολουθούνται έως σήμερα), ενοποίηση της νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων και θέσπιση πρότυπων τευχών για τις διακηρύξεις δημόσιων 
συμβάσεων. Για τις πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων έργων θεσπίστηκε νέα ΥΑ με την 
οποία αποσαφηνίζονται οι ευθύνες και τα δικαιολογητικά που τηρούνται για κάθε 
δαπάνη από τους εμπλεκόμενους φορείς (υπηρεσία που εκτελεί το έργο, οικονομική 
υπηρεσία, υπεύθυνος λογαριασμού) και υποκαθίσταται για τους φορείς της κεντρικής 
κυβέρνησης ο θεσμός του υπολόγου – φυσικού προσώπου από την αρμόδια οικονομική 
υπηρεσία. Με το νέο νόμο για το ΕΣΠΑ θεσπίζεται η ένταξη και η χρηματοδότηση όλων 
των έργων των ΠΕΠ από μία ΣΑΕ ανά ΠΕΠ.

Συμπληρωματικά, για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και την 
υποστήριξη των δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της «διαδρομής 
υλοποίησης» σημαντικών κατηγοριών έργων ώστε να καταγραφούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες, να απλοποιηθούν οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες και να τεθούν εύλογες 
προθεσμίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων. Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγοί 
ωρίμανσης της ΜΟΔ ΑΕ για έξι βασικές κατηγορίες έργων (οδικά, λύματα, 
απορρίμματα, λιμενικά, κτιριακά, απαλλοτριώσεις). Για να υποδειχθούν οι παρεμβάσεις 
για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων 
συγκροτήθηκαν Ομάδες Εργασίας ανά κατηγορία έργων με συμμετοχή των συναρμόδιων 
υπουργείων/φορέων. Έτσι, έχουν ήδη προσδιοριστεί και οριστικοποιηθεί δράσεις που θα 
τεθούν σε εφαρμογή με οργανωμένο τρόπο από την ΕΑΣ σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια υπουργεία/φορείς. Σε ότι αφορά σε θεσμικού τύπου παρεμβάσεις, όσες 
κρίθηκαν αναγκαίες έχουν ήδη ενσωματωθεί (επίλυση θεμάτων μη επιλέξιμου ΦΠΑ, 
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πρόβλεψη διαιτησίας για έγγραφα σύμβασης, ορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για 
γνωμοδοτήσεις επί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατάργηση της επιλογής μελών 
Επιτροπών με κλήρωση) ή προβλέπονται συμπληρωματικά στο νέο νόμο για το ΕΣΠΑ 
2014 – 2020.

Η ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, με τη συνεργασία της TFGR, έχει αναλάβει τη διάγνωση των αναγκών 
και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής & 
επιχειρησιακής ικανότητας των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν δράσεις δημόσιου 
χαρακτήρα, καθώς και τη συστηματική υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, με βάση 
σχετική εμπειρογνωμοσύνη, εντοπίζονται τα προβλήματα που απορρέουν από την 
εσωτερική δομή και οργάνωση των δικαιούχων, το προσωπικό, τις διαδικασίες κλπ σε 
σχέση με την καλή εκτέλεση των έργων και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης.
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11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

11.1 Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή των ειδικών δράσεων που θα εφαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
κατά την επιλογή των πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η 
αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η 
προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων.
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 ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων, 
όπως έχει εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την υλοποίηση των 
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και στην αναζήτηση 
αειφόρων λύσεων.

Συνοπτικά, ο στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ) κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι αφενός η εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του 
Προγράμματος, και αφετέρου η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη 
διαδικασία προγραμματισμού.

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 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και θα εγκρίνονται 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε ΕΠ.

Επιπλέον το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 
και δραστηριοτήτων λαμβάνει πλήρη μέριμνα «δέουσας εκτίμησης» σύμφωνα με την 
Οδηγία οικοτόπων και πτηνών, στο Ν. 4014/2011 άρ. 10 και στις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ επιταγήν αυτού.

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 αντίστοιχα 
ΕΠ.
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11.2 Ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων
Περιγραφή των ειδικών δράσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την 
αποφυγή των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, και 
ιδίως αναφορικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 
των διαφόρων στοχευόμενων ομάδων που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα παρόμοιων 
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα 
άτομα με αναπηρίες.
Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και η 
διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ 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.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, έχουν ενταχθεί επενδυτικές 
προτεραιότητες και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενεργό ένταξη, στην 
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, στην 
καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, στη βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής 
ποιότητας κοινωνικές και υγειονομικής περίθαλψης υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των υπολοίπων Αξόνων Προτεραιότητας, προβλέπονται δράσεις, 
χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ, οι οποίες αφορούν ενδεικτικά βελτίωση της 
ποιότητας Περιβάλλοντος, ενίσχυση των ΜΜΕ κλπ, και οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα 
την ισότητα των ευκαιριών και την καταπολέμιση των διακρίσεων.

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 
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 
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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 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Περιγραφή της συμβολής του επιχειρησιακού προγράμματος στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις που 
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο επιχειρησιακού 
προγράμματος και πράξης.
Η προώθηση της ισότητας των ανδρών και γυναικών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία υπηρετείται με συνέπεια ήδη από το 1957. 
Ωστόσο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα απειλείται από την κοινωνικο-
οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς από το 
2008 μέχρι σήμερα, η εγχώρια αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από συνεχή συρρίκνωση 
της απασχόλησης και εκρηκτική άνοδο της ανεργίας, με τις γυναίκες να βρίσκονται  σε 
ιδιαίτερα δυσμενή θέση.

Το 2013 το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 27,6%, με το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
(31%) να είναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου των ανδρών (25%). Αντίστοιχα, 
κατά το δ΄τρίμηνο του 2013 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανήλθε στο 39,7% 
έναντι ποσοστού 58,1% των ανδρών, με το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών να 
παρουσιάζει μεγαλύτερη κάμψη την περίοδο της κρίσης έναντι του αντιστοίχου των 
γυναικών.

Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και σε πλήρη εναρμόνιση με τα 
προβλεπόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013-) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013-) καθώς και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας επιδιώκεται η 
διασφάλιση της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας, της 
υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του εν λόγω επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των προβλεπόμενων δράσεων του Ε.Π. προωθείται:

 Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
 Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και καταπολέμηση 

της γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου
 Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και 

προστασίας της υγείας
 Η στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής
 Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων
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 Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων
 Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και 

αξιολόγησή τους

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. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.1 Μεγάλα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την περίοδο προγραμματισμού

Πίνακας 27: Κατάλογος μεγάλων έργων
Έργο Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 
κοινοποίησης/υποβολής (έτος, 

τρίμηνο)

Προγραμματιζόμενη 
έναρξη υλοποίησης (έτος, 

τρίμηνο)

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία ολοκλήρωσης 

(έτος, τρίμηνο)

Άξονες προτεραιότητας / Επενδυτικές προτεραιότητες

Δυτική επέκταση ΤΡΑΜ στον 
Πειραιά

4ο τρίμηνο 2016 1ο τρίμηνο 2014 4ο τρίμηνο 2018  07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής / 7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το 
περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών 
συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης 
περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

ΕΝΙΑΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ) ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΑΣΑ ΜΕ ΣΔΙΤ

4ο τρίμηνο 2016 4ο τρίμηνο 2015 3ο τρίμηνο 2017  02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ / 2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 
ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της 
ηλεκτρονικής υγείας 

Επέκταση λιμένος Πειραιά  για 
την εξυπηρέτηση της 
Κρουαζιέρας

1ο τρίμηνο 2017 3ο τρίμηνο 2017 1ο τρίμηνο 2020  07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής / 7a - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού 
χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ 



EL 517 EL

12.2 Πλαίσιο επιδόσεων του επιχειρησιακού προγράμματος

Πίνακας 28: Πλαίσιο επιδόσεων ανά ταμείο και κατηγορία περιφέρειας (συνοπτικός πίνακας)
Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, κατά 

περίπτωση Α Γ Σ Α Γ Σ
01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 4.853.190,00 14.425.402,00

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 21.845.295,00 34.656.362,00

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 6.143.815,00 277.990.111,00

04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 
προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 12.787.010,00 22.000.000,00

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και 
Διαχείρισης Κινδύνων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 21.591.808,00 84.811.342,00

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 25.325.340,00 102.339.205,00

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 27.863.930,00 104.277.573,00

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 8.031.849,00 40.000.000,00

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 7.772.863,00 37.000.000,00

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 4.755.510,00 3.000.000,00

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3371 -  Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Ευρώ 54.566.530,00 319.806.143,00

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

T3374 -  Ενταγμένα έργα Αριθμός 1 0,00

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Κ338 -  Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης μη – οικονομικής 
στήριξης

Επιχειρήσεις 29 0,00

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Τ3373 -  Ενταγμένα έργα Αριθμός 1 0,00

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Τ3373 -  Ενταγμένα έργα Αριθμός 1 0,00

04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 
προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Κ206 -  Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός 2 0,00

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Κ330 -  Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Αριθμός 30 0,00

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Κ337 -  Αριθμός επιχειρήσεων με απόφαση χορήγησης επιμέρους ενίσχυσης Επιχειρήσεις 60 0,00

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

K335 -  Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός 6 0,00

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

K333 -  Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός 2 0,00

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

K332 -  Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός 3 0,00
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Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, κατά 

περίπτωση Α Γ Σ Α Γ Σ
περιφέρειες

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

k334 -  Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Αριθμός 3 0,00

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

05502 -  Αριθμός υποστηριζόμενων δομών Αριθμός 140 237,00

09 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

10501 -  Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός 21.000 40.000,00

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

11304 -  Yποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων Αριθμός 170 0,00

02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση 
ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Τ3225 -  Εφαρμογές ΤΠΕ στις αστικές μεταφορές Αριθμός 0 2,00

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

Τ3275 -  Θέσεις ελιμενισμού που δημιουργούνται Αριθμός 0 2,00

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO02 -  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 0 7.800,00

03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO04 -  Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη

Επιχειρήσεις 0 334,00

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO09 -  Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος 0 300.311,00

01 - Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην 
Έρευνα και την Καινοτομία

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO26 -  Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις 0 72,00

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO35 -  Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα 0 215,00

11 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO35 -  Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων 
υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα 0 2.083,00

10 - Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO36 -  Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγείας

Άτομα 0 3.828.434,00

07 - Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO15 -  Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων 
γραμμών τραμ και μετρό

χλμ. 0 5,35

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO18 -  Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Άτομα 25.000,00 104.395,00

06 - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO19 -  Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο πληθυσμού 28.000,00 34.896,00

05 - Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και 
Διαχείρισης Κινδύνων

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO20 -  Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά μέτρα

Άτομα 280.000,00 620.721,00

04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 
προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO31 -  Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά 1.700,00

04 - Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 
προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές

ΕΤΠΑ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO32 -  Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

kWh/έτος 0 0,00

08 - Προώθηση της  Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΚΤ Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

CO05 -  απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων Αριθμός 250,00

12.3 Σχετικοί εταίροι που συμμετέχουν στην εκπόνηση του προγράμματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής των Δράσεων του ΥΠΕΚΑ στους τομείς της ενέργειας, του φυσικού πλούτου & κλιματικής αλλαγής
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)
 Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Ειδική Υπηρεσία Τουρισμού
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 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιεία
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ
 Task Force Greece
 ΜΟΔ ΑΕ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 Πανεπιστήμιο Πειραιά
 Πάντειο Πανεπιστήμιο
 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ
 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
 Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών
 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ
 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας ( ΕΚΕΤΑ-ΙΝΑ)
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ-CORALLIA
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
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 EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
 Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
 ΒΙC OF ATTICA
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΓΕΣΕΒΕ
 ΑΜΚΕ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών AΠΟΣΤΟΛΗ
 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βλέπε συνημμένους πίνακες excel (DOMES PSYXIKHS YGEIAS ATTIKHS)

 

66 ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βλέπε συνημμένο πίνακα excel (DHMOI ATTIKIS)
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ΈΓΓΡΑΦΑ

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από

Υποβληθέντα παραρτήματα από τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για τον καθορισμό του υποδείγματος του προγράμματος
Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Έκδοση 

προγράμματος
Ημερομηνία 

εγγράφου

Τοπικό 
στοιχείο 

αναφοράς

Στοιχείο αναφοράς της 
Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία 

αποστολής
Εστάλη 

από

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ 
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έκθεση για την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση

1.4 14 Δεκ 2014 Ares(2014)4200162 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ 
ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

14 Δεκ 2014 niakdimi

Programme Snapshot of data before 
send 2014GR16M2OP012 8.1

Φωτογραφική απεικόνιση 
δεδομένων πριν από την 
αποστολή

8.1 24 Νοε 2021 Ares(2021)7232837 Programme Snapshot of data before 
send 2014GR16M2OP012 8.1 el 

24 Νοε 2021 nlogotge
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ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑΣ ΕΠΙΚΎΡΩΣΗΣ
Σοβαρότητα Κωδικός Μήνυμα

Πληροφορίες Η έκδοση του προγράμματος έχει επικυρωθεί.

Προειδοποίηση 2.18.6 Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένας δείκτης στους σχετικούς πίνακες δεικτών. Άξονας προτεραιότητας «12», ειδικός στόχος «12.a», πίνακας 12

Προειδοποίηση 2.18.6 Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένας δείκτης στους σχετικούς πίνακες δεικτών. Άξονας προτεραιότητας «12», ειδικός στόχος «12.b», πίνακας 12

Προειδοποίηση 2.18.6 Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένας δείκτης στους σχετικούς πίνακες δεικτών. Άξονας προτεραιότητας «13», ειδικός στόχος «13.a», πίνακας 12

Προειδοποίηση 2.18.6 Πρέπει να καθοριστεί τουλάχιστον ένας δείκτης στους σχετικούς πίνακες δεικτών. Άξονας προτεραιότητας «13», ειδικός στόχος «13.b», πίνακας 12

Προειδοποίηση 2.19.3 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ ανά κατηγορία περιφέρειας "Μετάβαση" και ανά έτος "2020", πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την αντίστοιχη ετήσια στήριξη της ΕΕ που προσδιορίζεται στις 

δημοσιονομικές προοπτικές: "741.231.923,00", "473.253.207,00".
Προειδοποίηση 2.19.3 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ ανά κατηγορία περιφέρειας "Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες" και ανά έτος "2017", πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την αντίστοιχη ετήσια στήριξη της ΕΕ που 

προσδιορίζεται στις δημοσιονομικές προοπτικές: "372.529.983,00", "367.327.441,00".
Προειδοποίηση 2.19.3 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ ανά κατηγορία περιφέρειας "Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες" και ανά έτος "2018", πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την αντίστοιχη ετήσια στήριξη της ΕΕ που 

προσδιορίζεται στις δημοσιονομικές προοπτικές: "376.404.769,00", "374.609.684,00".
Προειδοποίηση 2.19.3 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ ανά κατηγορία περιφέρειας "Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες" και ανά έτος "2019", πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την αντίστοιχη ετήσια στήριξη της ΕΕ που 

προσδιορίζεται στις δημοσιονομικές προοπτικές: "387.100.789,00", "381.115.281,00".
Προειδοποίηση 2.19.3 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ ανά κατηγορία περιφέρειας "Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες" και ανά έτος "2020", πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από την αντίστοιχη ετήσια στήριξη της ΕΕ που 

προσδιορίζεται στις δημοσιονομικές προοπτικές: "1.072.876.896,00", "387.917.299,00".
Προειδοποίηση 2.19.4 Το ποσό της ετήσιας στήριξης της ΕΕ για το ΕΚΤ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από την ελάχιστη χρηματοδότηση ΕΚΤ για το συγκεκριμένο κράτος μέλος: 0,00", "3.335.044.542,00".
Προειδοποίηση 2.41 Ο δείκτης "CR03" έχει τόσο συνολική/ποιοτική τιμή βάσης όσο και κατανομή ανά φύλο ή δεν έχει καθόλου συνολική/ποιοτική τιμή βάσης στον πίνακα 4 για τον άξονα προτεραιότητας "08" και την επενδυτική 

προτεραιότητα "8v". 
Προειδοποίηση 2.53 Ο δείκτης CO05 δεν έχει καμία τιμή-ορόσημο στον πίνακα 6 για τον άξονα προτεραιότητας 08.

Προειδοποίηση 2.53 Ο δείκτης CO31 δεν έχει καμία τιμή-ορόσημο στον πίνακα 6 για τον άξονα προτεραιότητας 04.


