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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.
Εισαγωγικό πλαίσιο

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια εκτενή κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το πολύ 
μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το υψηλό εξωτερικό χρέος και την υποβάθμιση της 
ανταγωνιστικής της θέσης. Παράλληλα η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, έχει 
δημιουργήσει ιδιαίτερα εμφανείς επιπτώσεις και στις οικονομίες πολλών χωρών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το 2010 την στρατηγική "Ευρώπη 2020" με σκοπό 
την ενθάρρυνση μιας έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Με 
έμφαση στην έρευνα & καινοτομία, την κλιματική αλλαγή & την ενέργεια, την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και την μείωση της φτώχειας με ορίζοντα το 2020, οι 
οποίοι θα πρέπει να μετασχηματίζονται σε εθνικούς στόχους.

Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης, οι οικονομίες των κρατών καλούνται να λειτουργήσουν 
σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού, που «μεταφέρεται» στις Περιφέρειες, οι οποίες 
τείνουν να καταστούν αυτόνομες χωρικές οντότητες της παγκόσμιας οικονομίας. 
Συνεπώς, ο ρόλος τους ως «πηγή κρίσιμων αναπτυξιακών πόρων», αναδεικνύεται 
ιδιαίτερα καθοριστικός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ), για την περίοδο 2014-2020, καλείται μέσα από τις 
αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές προτεραιότητες που υιοθετεί, να συμβάλει στην 
 ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της ΠΙΝ και στη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, 
καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Α. Η Περιφέρεια Ι.Ν. - βασικά χαρακτηριστικά

Η ΠΙΝ αποτελεί νησιωτική περιφέρεια στο δυτικό τμήμα του ελλαδικού χώρου, με 
συνολική έκταση 2.318 τ.χλμ, (το 1,8% της χώρας).
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Αποτελείται από 32 νησιά εκ των οποίων κατοικούνται μόνο τα 14, δηλαδή η Κέρκυρα, 
η Λευκάδα, η Κεφαλληνία, η Ζάκυνθος (μεγάλα νησιά), οι Οθωνοί, η Ερείκουσα, το 
Μαθράκι, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, το Μεγανήσι, ο Κάλαμος, ο Καστός, η Ιθάκη και οι 
Στροφάδες (μικρά νησιά).

Βασικά γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά είναι οι ορεινοί όγκοι, οι λοφοσειρές, οι 
λιμνοθάλασσες, καθώς και οι παράκτιες κυρίως, πεδινές εκτάσεις. Το κλίμα της 
χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις, μεγάλη ηλιοφάνεια και υγρασία, όπως και έντονη 
 σεισμικότητα του χώρου του Ιονίου.

Τα Ιόνια Νησιά έχουν κοινή ιστορική πορεία αιώνων και σημαντικό πολιτιστικό 
απόθεμα, καθώς και μια ιδιαίτερη φυσιο-γεωγραφική ταυτότητα, που αποτυπώνονται 
στις επιμέρους νησιωτικές ενότητες.

Ο μόνιμος πληθυσμός της ΠΙΝ ανέρχεται σε 207.855 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ-2011) και 
αντιστοιχεί στο 1,93% του πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητά του από 84 κάτοικοι ανά 
τετρ. χλμ., το 1991, αυξήθηκε σε 90,1 το 2011 (έναντι 81,96 για τη χώρα). Την περίοδο 
2001-2011, η ΠΙΝ παρουσιάζει μείωση του μόνιμου πληθυσμού της (-1,48%) οριακά 
υψηλότερη της χώρας λόγω του αρνητικού φυσικού ισοζυγίου και της εισροής 
μεταναστών.

Η οικονομία   παρουσίαζε τα τελευταία είκοσι χρόνια, σε γενικές γραμμές, μια σταθερή 
πορεία ανάπτυξης που στηριζόταν στην ανάκαμψη του τουρισμού παγκοσμίως και τη 
σταθερή εγχώρια ζήτηση, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή  πόρων από την ΕΕ. 
Εντούτοις, οι επιπτώσεις από την παρατεταμένη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, 
επηρεάζουν σαφώς και την ΠΙΝ. Η εμφάνιση των δυσμενών εξελίξεων ανιχνεύεται σε 
ορισμένους δείκτες, όπως:

• το ΑΕΠ, που υπέστη σημαντική μείωση από το 2008 έως στο 2011 (-16,96%, η 
μεγαλύτερη μείωση από όλες τις Περιφέρειες της χώρας), ενώ το κ.κ. ΑΕΠ το 
2011 υποχώρησε στο 76% του μέσου κοινοτικού δείκτη (έναντι 94% το 2008).

• το ποσοστό ανεργίας που ανήλθε το 2013 στο 18,3%, σχεδόν διπλάσιο του 2008.
• η κάμψη του τουριστικού τομέα την περίοδο 2008-2012, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στα ποσοτικά στοιχεία των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων και 
άλλους δείκτες

Η ΠΙΝ, αν και διατηρεί ορισμένες αντιστάσεις, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις τάσεις 
οικονομικής ύφεσης της χώρας και των υπολοίπων Περιφερειών. Έτσι, η διατηρούμενη 
για έκτο έτος οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δραστικά τους οικονομικούς και 
κοινωνικούς δείκτες ευημερίας.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στην κατάταξη της ΠΙΝ στην 249η θέση ανάμεσα στις 
262 ευρωπαϊκές Περιφέρειες και στην 6η θέση των 13 ελληνικών Περιφερειών, με βάση 
το δείκτη «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (EU Regional Competitiveness Index RCI 
2013).

Τέλος, ο ρόλος της ΠΙΝ στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 
προσδιορίζεται ανάλογα με τη χωρική κλίμακα . Έτσι:
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• στο χώρο της Μεσογείου, όπου από το 1995 προωθείται  η «Ευρω-Μεσογειακή 
συνεργασία», τα Ιόνια Νησιά κατέχουν κεντρική θέση επί των μεσογειακών και 
ευρωπαϊκών αξόνων.

• στον ευρωπαϊκό χώρο, εντάσσεται στον Ευρωπαϊκό Νησιωτικό Χώρο, που 
εμφανίζει ιδιαιτερότητες και αντιμετωπίζει ορισμένα ειδικά προβλήματα με 
μόνιμο και δομικό χαρακτήρα, ενώ παράλληλα αποτελεί κομβικό σημείο επί του 
(θαλάσσιου) Άξονα «Αδριατικής - Ιονίου», όπου προωθείται η στρατηγική για τη 
«Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου» και

• σε εθνικό επίπεδο, τέλος, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης, ενώ 
λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με το δυτικό ηπειρωτικό τόξο του 
ελλαδικού χώρου.

 

Β. Ανάγκες, Στρατηγική & Όραμα  έως το 2020

Η ΠΙΝ βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής και σε μια δύσκολη, γενικότερη 
κοινωνικο-οικονομική συγκυρία. Χωρίς να έχει καλύψει επαρκώς τα ζητήματα της 
«εσωτερικής», συνοχής, αντιμετωπίζει την πρόκληση μιας ποιοτικής μεταστροφής με 
περισσότερο εξωστρεφή χαρακτηριστικά.

Έτσι, για την ΠΙΝ βαρύνουσα σημασία αποκτούν πλέον οι ανάγκες για:

Α. Τόνωση της ανταγωνιστικότητας του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου, ανάγκη που 
προκύπτει από

• τη σχετικά χαμηλή Προστιθέμενη Αξία, ( ειδικά σε α'γενή & β'γενή τομέα) -την 
απουσία ισχυρών δια-τομεακών συνδέσεων μεταξύ των ΜΜΕ και -τη σημαντική 
υστέρηση σε καινοτομίες και τεχνολογίες

Β. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε προσόντα, ανάγκη που προκύπτει από

• τη σχετικά χαμηλή εξειδίκευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
• το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης πληθυσμού

Γ. Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό, ανάγκη που 
προκύπτει από

• την ανεργία, που εκτός από την έντονη εποχική διακύμανση, έχει διπλασιαστεί 
λόγω της ύφεσης

• τη φτώχεια, που πλήττει περισσότερο ορισμένες ευπαθείς ομάδες
• την εξασθένιση της δυνατότητας πρόσβασης σε συστήματα υγείας/φροντίδας για 

ευρύτερα κοινωνικά στρώματα

Δ. Αντιμετώπιση των Πιέσεων & των περιορισμών νησιωτικότητας, ανάγκη που προκύπτει 
από

• την προβληματική προσπελασιμότητα, διαπεριφερειακή και ενδοπεριφερειακή
• τις πιέσεις στο περιβάλλον και τους πόρους από το αναπτυξιακό πρότυπο
• την ανάγκη εξοικονόμησης ενεργειακών & υδατικών πόρων,
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• τις απειλές από φυσικούς κινδύνους & την κλιματική αλλαγή
• τις χωρικές ανισότητες και αναπτυξιακές διαφοροποιήσεις στο «εσωτερικό» της 

ΠΙΝ (ανάλυση στο Κεφάλαιο -4-)

Οι προκλήσεις αυτές συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο Αδριατικής-Ιονίου, που 
επανέρχεται σήμερα από την ιστορία στο προσκήνιο..Για τα Ιόνια Νησιά, υπάρχουν 
προβλήματα και προκλήσεις, η αντιμετώπιση των οποίων μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματική στο πλαίσιο του χώρου αυτού, όπως τα ζητήματα της επιχειρηματικής 
συνεργασίας, της προστασίας του κοινού περιβάλλοντος ή της αξιοποίησης των 
ομοειδών φυσικών & πολιτιστικών πόρων.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιγραφέντων προβλημάτων, αναγκών και 
προκλήσεων & σε συνδυασμό με το ευρύτερο (ευρωπαϊκό και εθνικό) πλαίσιο 
αναπτυξιακών επιδιώξεων, η νέα στρατηγική της ΠΙΝ οφείλει:

• αφενός να συνδυάζει την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 
ενσωματώνοντας σε αυτά τη δυναμική της γνώσης και

• αφετέρου να αξιοποιεί τις δυνατότητες και να αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τα πρόσθετα προβλήματα, που συσσωρεύει η 
«νησιωτικότητα»,

λειτουργώντας ταυτόχρονα σε ένα πλαίσιο επάλληλων χώρων και επιπέδων, από το 
ενδο-περιφερειακό, έως εκείνο της «Μακρο-Περιφέρειας».

Με βάση αυτά, βασικές συνιστώσες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της Π.Ι.Ν. 
είναι:

• η επανάκτηση της «ελκυστικότητας» της, που αφορά κυρίως  το παραγωγικό 
σύστημα και μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά μέσω της στρατηγικής για την 
«έξυπνη εξειδίκευση» και

• η διασφάλιση της «βιωσιμότητας» της, που παραπέμπει στις συνθήκες 
διαβίωσης του πληθυσμού με τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί η νησιωτική 
φυσιογνωμία, στη περιβαλλοντική αειφορία, αλλά και στη θωράκιση του 
κοινωνικού ιστού,

Οι δύο αυτοί πυλώνες προδιαγράφουν τις επιδιώξεις της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής 
της ΠΙΝ, που αποτυπώνονται στους παρακάτω γενικούς στρατηγικούς στόχους.

1.Διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & προτύπου με αναφορά στην «έξυπνη 
εξειδίκευση», που προϋποθέτει:

• την ποιοτική αναβάθμιση του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου και 
παράλληλα τη διαφοροποίησή του (νέα προϊόντα & υπηρεσίες) και την ανάπτυξη 
δια-τομεακών συνεργασιών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία βιώσιμης 
απασχόλησης και συνετής αξιοποίησης των (περιβαλλοντικών & πολιτιστικών) 
πόρων

2.Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, με γνώμονα την παροχή «ίσων ευκαιριών», που 
προϋποθέτει:
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• τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες 
(εκπαίδευσης, υγεία κλπ), παράλληλα με την στήριξη των ευπαθών & 
πληττόμενων από τη φτώχεια κοινωνικών ομάδων

3.Διαχείριση του περιβάλλοντος & του χώρου, στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, που 
προϋποθέτει:

• την άμβλυνση των πιέσεων σε ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς πόρους, τη 
βελτίωση της προσπελασιμότητας, το μετριασμό των επιπτώσεων από φυσικούς 
κινδύνους & την κλιματική αλλαγή, καθώς και την αξιοποίηση των τοπικών-
χωρικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Αναγκαία τέλος προϋπόθεση για την προώθηση όλων αυτών, αποτελεί η «αναβάθμιση 
των ικανοτήτων της Δημόσιας διοίκησης», που αποτελεί «οριζόντιο» εθνικό στόχο.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον κεντρικό Αναπτυξιακό Στόχο για το 2020, που 
είναι η «Βιώσιμη ανάπτυξη με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
ελκυστικότητας της ΠΙΝ, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της γνώσης, του 
πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος», προκειμένου να αυξηθεί η 
απασχόληση και η ευημερία των πολιτών, και με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο 
περιλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό όραμα της ΠΙΝ, που είναι να καταστούν τα

«Ιόνια Νησιά, Ελκυστικός Προορισμός & Βιώσιμος Τόπος»

Η αναλυθείσα στρατηγική για τα Ιόνια Νησιά, είναι συμβατή με τη Στρατηγική της 
Ε.Ε. για «έξυπνη, βιώσιμη & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» και συνεισφέρει 
ικανοποιητικά σε αυτή.

Ειδικότερα, η περιφερειακή στρατηγική 2014-2020 συνεισφέρει στην Ε2020, αφού:

1. Η διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος στηρίζεται κυρίως στις 
προτεραιότητες που θέτει η «έξυπνη εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν., και κατά συνέπεια 
στη δημιουργία απασχόλησης στους τομείς εξειδίκευσης, μέσα από μια συνετή 
και βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Επομένως συνεισφέρει στις στοχεύσεις της 
Ε2020 για την «έξυπνη ανάπτυξη» (έρευνα & καινοτομία, ψηφιακή σύγκλιση) 
και στην «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» (τόνωση δεξιοτήτων, δημιουργία 
θέσεων εργασίας).

2. Η ενίσχυση του Κοινωνικού ιστού αφενός διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση 
και αφετέρου ενισχύει την δυνατότητα προστασίας από τη φτώχεια. Επομένως 
συνεισφέρει στις στοχεύσεις της Ε2020 για την «έξυπνη ανάπτυξη» (εκπαίδευση) 
και στην «ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς» (κοινωνική προστασία).

3. Η διαχείριση του περιβάλλοντος και του χώρου επιδιώκει τη βιωσιμότητα, 
προσβλέποντας στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση & 
ορθολογική χρήση των πόρων, την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την 
αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων. Επομένως συνεισφέρει στις στοχεύσεις της 
Ε2020 για την «έξυπνη ανάπτυξη» (αξιοποίηση πόρων) και στην «βιώσιμη 
ανάπτυξη» (προστασία περιβάλλοντος, χαμηλοί ρύποι).

Επίσης, η Περιφερειακή Στρατηγική για τα Ιόνια Νησιά είναι συμβατή με την Εθνική 
Στρατηγική, που αποτυπώνεται στο (σχέδιο) του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.
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Οι γενικοί στόχοι της Περιφερειακής Στρατηγικής συνάδουν με τις 4 από τις 5 
Προτεραιότητες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και ειδικότερα:

• Ο γενικός στόχος για τη «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & 
προτύπου με αναφορά στην «έξυπνη εξειδίκευση», είναι συμβατός με την 
Προτεραιότητα για την «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων , με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας κ.α.», με επικέντρωση σε 4 από τους 8 βασικούς 
οικονομικούς τομείς που ενισχύονται.

• Ο γενικός στόχος για την «ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, με γνώμονα την 
παροχή «ίσων ευκαιριών», είναι συμβατός με την Προτεραιότητα για την 
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού & την ενεργό 
κοινωνική ενσωμάτωση», με επικέντρωση στα ζητήματα της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και των συναφών υποδομών.

• Ο γενικός στόχος για τη «διαχείριση του περιβάλλοντος & του χώρου, στην 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας» είναι συμβατός με τις Προτεραιότητες για την 
«Προστασία του περιβάλλοντος & τη μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 
περιβάλλον» και για την «Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμό - συμπλήρωση 
υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», με επικέντρωση στα 
θέματα της προστασίας, αξιοποίησης και εξοικονόμησης περιβαλλοντικών και 
λοιπών πόρων, των περιβαλλοντικών κινδύνων και των μεταφορικών υποδομών.

To "Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα" περιέχει ένα σύνολο 
προβλέψεων για τη χώρα, η υλοποίηση των οποίων (στη μεγάλη τους πλειονότητα) 
σχετίζεται είτε με «οριζόντιου τύπου», είτε με τομεακές πολιτικές και παρεμβάσεις. 
Έτσι, «εξ αντικειμένου», τα σημεία «τομής» με το ΠΕΠ είναι περιορισμένα. Ουσιαστική 
σημασία έχει η αναφορά στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

3.4.2. Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: η αναφορά του Προγράμματος Ο.Π., στη 
«Στρατηγική για την φτώχεια και την κοινωνική ένταξη» συνάδει με το Γενικό Στόχο της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την «ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, με γνώμονα την 
παροχή «ίσων ευκαιριών», στον οποίο το ΠΕΠ συμβάλει σημαντικά με την εκπόνηση 
και υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Φτώχεια και την Κοινωνική Ένταξη 
(Άξονας Προτεραιότητας -5-).

3.2.10. Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία: στον τομέα αυτό παρατηρείται σαφής 
συσχέτιση μεταξύ των δύο Προγραμμάτων, που αφορά στην εκπόνηση και υλοποίηση 
της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης». Ειδικότερα, η ενίσχυση της 
ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της RIS εντάσσεται στο Γενικό στόχο της Περιφερειακής 
Στρατηγικής για τη «διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & προτύπου στην 
κατεύθυνση της «έξυπνης εξειδίκευσης», στον οποίο το ΠΕΠ συμβάλει σημαντικά 
(κυρίως μέσω του Άξονα Προτεραιότητας  1)

και λιγότερο στις ενότητες (3.6.3.) Μεταφορές, (3.2.7.) Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, (3.2.9.) Αναβάθμιση του συστήματος 
εκπαίδευσης και (3.4.1.) Μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας.

 

Γ. Ανάλυση κατάστασης, αναγκών και στόχων
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Γ.1.1. Ανάλυση κατάστασης στο Παραγωγικό σύστημα, τις τεχνολογίες & την 
καινοτομία

Το παραγωγικό σύστημα της ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων στον τριτογενή τομέα, φθίνουσα πορεία για τον πρωτογενή και σχετικά 
σταθεροποιημένη κατάσταση στο δευτερογενή τομέα. H εκδήλωση της κρίσης είχε 
σημαντικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα, αλλά την μεγαλύτερη επίδραση δέχτηκαν οι 
κατασκευές και το σύμπλεγμα του «εμπορίου, μεταφορών, υπηρεσίες καταλυμάτων και 
εστίασης» (μείωση κατά 64,7% και 30,7% αντίστοιχα).

Ο πρωτογενής τομέας, παρότι έχει εμπλουτίσει τις παραδοσιακές δραστηριότητες και 
καλλιέργειες (αμπέλι, ελιά, παράκτια αλιεία) με ορισμένες άλλα τοπικές κυρίως 
παραγωγές, διατηρεί τις χρόνιες διαρθρωτικές του αδυναμίες, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στην συρρίκνωση της ΑΠΑ.

Στο δευτερογενή τομέα, λειτουργεί ικανός αριθμός ΜΜΕ, με ιδιαίτερη συγκέντρωση 
στις «κατασκευές» που έχουν πλέον υποστεί και τη μεγαλύτερη συρρίκνωση λόγω της 
κρίσης και τη «μεταποίηση» (στους κλάδους τροφίμων, ποτών, τουριστικών ειδών).

Στον τριτογενή τομέα ξεχωρίζει ο τουρισμός, με την ΠΙΝ να έχει κατακτήσει μιαν 
εξέχουσα θέση στην ελληνική τουριστική αγορά (10% των διανυκτερεύσεων σε 
ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας, ΞΕΕ-2010). Όμως, ορισμένοι δείκτες (ένταση 
εποχικότητας, διάρκεια παραμονής, βαθμός πληρότητας, μέσο έσοδο ανά δωμάτιο) 
απεικονίζουν τάσεις στασιμότητας ή επιδείνωσης. Γενικά, πρόκειται για ένα είδος 
«τυποποιημένου» τουρισμού, χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Το δε εμπόριο, που 
χαρακτηρίζονταν από αυξημένους τζίρους, αποτελεί τον δεύτερο τομέα που επλήγη 
σημαντικά από την κρίση.

Η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται μερικώς τα τελευταία χρόνια. Καταγράφεται πλέον 
σειρά τοπικών προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης, και άλλων με δυνατότητες 
πιστοποίησης, που εμπλουτίζουν το «καλάθι της ΠΙΝ», ενώ η ιχθυοκαλλιέργεια 
ξεχωρίζει ως ένας δυναμικός κλάδος. Στο δε τουρισμό, σημειώνεται η άνοδος του 
«θαλάσσιου τουρισμού» (κρουαζιέρα και yachting), που εντάσσει τα νησιά σε διεθνείς 
διαδρομές.

Όμως η γενική εικόνα του κατακερματισμού των δραστηριοτήτων, με την απουσία 
διατομεακών συνεργασιών, διατηρείται, παρά τις περιορισμένες πρωτοβουλίες άτυπης 
επιχειρηματικής συνεργασίας. Επίσης, η υποστήριξη του παραγωγικού δυναμικού σε 
θέματα καινοτομίας είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο, τα τρόφιμα με μερίδιο 86% είναι ο βασικός 
εξαγωγικός κλάδος της ΠΙΝ και από αυτά ξεχωρίζουν τα ιχθυηρά (μερίδιο 52%) και τα 
έλαια (33%), με ανοδικές τάσεις.

Έως σήμερα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΠΙΝ επιχειρείται μέσω 
«οριζόντιου» τύπου ενισχύσεων των ΜΜΕ στους τομείς του τουρισμού, της 
μεταποίησης και του εμπορίου, στο πλαίσιο του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου. 
Αντίστοιχου χαρακτήρα ήταν γενικά και οι παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο.
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Όσον αφορά την έρευνα, τεχνολογία & καινοτομία (ΕΤΑΚ), η ΠΙΝ είναι μία από τις 
λιγότερο δυναμικές ελληνικές περιφέρειες. Οι συνολικές δαπάνες για «έρευνα» 
αντιπροσωπεύουν το 0,09% του περιφερειακού ΑΕΠ, έναντι 0,23% για τη χώρα (2011), 
ενώ οι κ.κ. δαπάνες υπολείπονται κατά 9 φορές του εθνικού δείκτη (13,9 έναντι 125,1€). 
Μόνο το 6,93% αυτών προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ και οι λοιπές επιδόσεις 
(ευρεσιτεχνίες, δημοσιεύσεις) κυμαίνονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Συνέπεια των 
παραπάνω είναι η διαρροή νέων επιστημόνων. Επίσης, παρόλο που τα τμήματα των ΑΕΙ 
της ΠΙΝ σχετίζονται με τις παραγωγικές δραστηριότητές της και παρότι ορισμένα από 
αυτά επιδεικνύουν ήδη αξιοσημείωτη ερευνητική κινητικότητα, δεν έχουν δημιουργηθεί 
ακόμη οι συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ΜΜΕ.

Έως τώρα, η εμπειρία της ΠΙΝ περιορίζονταν σε μεμονωμένες ερευνητικές συνεργασίες 
ΑΕΙ- ΜΜΕ και σε πιλοτικές εφαρμογές , που δεν είχαν την αναμενόμενη τοπική 
προστιθέμενη αξία και συνέχεια. Πρόσφατα όμως, εμφανίστηκαν τα πρώτα σημαντικά 
ερευνητικά επιτεύγματα των 2 ΑΕΙ, σε πεδία της «Βιο-πληροφορικής» (δημιουργία 
πρότυπου ερευνητικού εργαστηρίου) και της «Αγροδιατροφής».

Στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρά την 
βελτίωση της θέσης της, η ΠΙΝ εξακολουθεί να καταλαμβάνει μια θέση στο μέσον της 
κατάταξης των Περιφερειών της χώρας. Από την άποψη της τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Επίσης, έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα 
χρήσης των ηλεκτρονικά διαθέσιμων δημόσιων υπηρεσιών, αλλά η ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στις ΜΜΕ, αφορά σε εφαρμογές και χρήσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα (το 2011, 
το 34% των ΜΜΕ της ΠΙΝ διέθεσαν σχετικά περιορισμένα κεφάλαια για ΤΠΕ- έρευνα 
ΚτΠ ΑΕ). Τα τοπικά ΑΕΙ διαθέτουν συναφή με τις ΤΠΕ, τμήματα και αποτελούν τους 
κύριους πόλους για την παραγωγή επιστημόνων. Ακόμη, στην ΠΙΝ είναι 
εγκαταστημένος μικρός αριθμός επιχειρήσεων ΤΠΕ επικεντρωμένων στις υπηρεσίες 
υποστήριξης.

Έως σήμερα η ψηφιακή εμπειρία της ΠΙΝ περιορίζεται στην υλοποίηση δημόσιων 
δράσεων (προβολής κλπ) με περιορισμένα αποτελέσματα. Εκτός αυτών (και πέραν των 
«οριζόντιων» εθνικών εφαρμογών), μέσω της Τομεακής Πολιτικής ενισχύθηκε η 
υλοποίηση μεμονωμένων ψηφιακών εφαρμογών από φορείς (π.χ. ευρωζωνικές 
υποδομές, εξυπηρέτηση πολιτών) και ΜΜΕ (π.χ.εφαρμογές μέσω Επιμελητηρίων).

 

Γ.1.2. Ανάλυση κατάστασης σε Ανθρώπινο δυναμικό & Κοινωνικό ιστό

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της ΠΙΝ υπολογίζεται στο 52,2% του συνολικού (όσο 
και στη χώρα - 2013), ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της απασχόλησης είναι ο 
εντεινόμενος προσανατολισμός στον τριτογενή τομέα (67% της απασχόλησης το 2013 
έναντι 61,6% το 2000), με συνέπεια την έντονη, λόγω τουρισμού, εποχικότητά. Σχετικά 
υψηλό είναι και το ποσοστό της μερικής απασχόλησης (13,4% έναντι 7,3% για τη χώρα). 
Βασική αδυναμία αποτελεί το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων (μόνο 
18,4% των οικονομικά ενεργών είναι απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
έναντι 30,4% για τη χώρα), που συμπληρώνεται από σχετική υστέρηση σε δεξιότητες. 
Άλλα χαρακτηριστικά είναι ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων (40,3% έναντι 
32,3% για τη χώρα το 2013) & η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση 
(49,5% έναντι 40,2% για τη χώρα το 2013).
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Όσον δε αφορά στην ανεργία, παρότι κυμαίνεται στο 18,3% (το χαμηλότερο μεταξύ των 
Περιφερειών της χώρας το 2013), παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 9,7 μονάδες από 
το 2008. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της αποτελούν η σημαντική επιδείνωση της 
μακροχρόνιας ανεργίας (46,7% το 2013- υπερδιπλάσιο του 2008), η εκτίναξη της 
ανεργίας των νέων 15-24 ετών στο 49,8% το 2013 (η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 
νησιωτικών Περιφερειών της χώρας), τα υψηλά ποσοστά νέων που βρίσκονται εκτός 
δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η ανεργία των γυναικών κλπ.

Την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η πολιτική για την απασχόληση 
σχεδιάζεται και υλοποιείται κυρίως κεντρικά (πλην ΤοπΣΑ), σε αντίθεση με το 
παρελθόν. Διαχρονικά όμως, δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς η πραγματική, μεσοπρόθεσμη 
συμβολή των ασκούμενων πολιτικών στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η ΠΙΝ υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με εμφανείς επιπτώσεις στη 
λειτουργία των συστημάτων υγείας-πρόνοιας, αλλά και στο επίπεδο φτώχειας.

Στην υγεία, κατέχει χαμηλή θέση πανελλαδικά, με βάση την αναλογία νοσοκομειακών 
κλινών/ κάτοικο, όμως σε γενικές γραμμές η πληρότητα παραμένει χαμηλή. Τα 
κυριότερα Νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται, ελλείψεις όμως εντοπίζονται σε υποδομές 
εργαστηρίων και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και στη στελέχωση  των Κέντρων Υγείας 
και των Περιφερειακών Ιατρείων. Στις προνοιακές δομές, αξιοσημείωτη είναι η 
λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων, ενώ υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, παρέχονται 
από διάφορες δομές.

Τις τελευταίες περιόδους, μέσω του ΠΕΠ ολοκληρώνεται ο ριζικός εκσυγχρονισμός 
βασικών νοσοκομειακών μονάδων (Κέρκυρας, Ζακύνθου, ενώ εξελίσσεται της 
Λευκάδας), ενώ από το Τομεακό Πρόγραμμα υλοποιούνται δράσεις υπέρ των κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων.Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι πλέον ορατές στην εύρυθμη 
λειτουργία των παραπάνω δομών, ενώ αυξανόμενο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που 
απειλείται από τη φτώχεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας εισοδήματος το έτος 
2011 το 20% των φυσικών προσώπων της ΠΙΝ διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα κάτω 
των 5.900€ (25% των συνολικών φορολογικών δηλώσεων), ποσοστά σημαντικά 
υψηλότερα από τα αντίστοιχα της χώρας  (15 και 20% αντίστοιχα). Τα υψηλότερα 
ποσοστά αυτής της εισοδηματικής κατηγορίας καταγράφονται στους Δ. Κεφαλονιάς 
(σχεδόν 30%), Μεγανησίου και Παξών (περίπου 27% ο καθένας), αναδεικνύοντας το 
ζήτημα της απόστασης (από τα αστικά κέντρα) ως κρίσιμη παράμετρο στη γεωγραφική 
κατανομή των εισοδημάτων, ενώ το χαμηλότερο μέσο ατομικό εισόδημα καταγράφεται 
στη βόρεια και νότια Κέρκυρα, στη νοτιο-ανατολική Κεφαλονιά και στη βόρεια 
Ζάκυνθο. Παράλληλα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της υπό εκπόνηση 
Περιφερειακής Στρατηγικής για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη εντοπίζονται 
σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμού που απειλούνται από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό (ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων οικογενειών και συνταξιούχοι με 
χαμηλά εισοδήματα, ηλικιωμένοι χωρίς ασφάλιση υγείας κλπ)..

Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ΠΙΝ αριθμεί 12.442 μαθητές α’θμιας, 7.083 μαθητές 
β’θμιας & 7.543 φοιτητές γ’θμιας εκπαίδευσης. Γενικά εμφανίζει ένα σχετικά χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, που αποτυπώνεται στην πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (5,4% των ηλικιών 18-24 ετών το 2013, σημαντικά υψηλότερο της χώρας), 
στο χαμηλό επίπεδο φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ποσοστό υπο-διπλάσιο της 
χώρας το 2012) ή στην περιορισμένη συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
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Οι υλικο-τεχνικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κρίνονται σχετικά ικανοποιητικές και η ΠΙΝ έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά 
συστεγαζόμενων σχολείων, σχετικά χαμηλό δείκτη αναλογίας «μαθητών ανά 
εκπαιδευτικό» και ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών πληροφορικής. Εντούτοις, 
παραμένουν προβλήματα οφειλόμενα στην παλαιότητα των κτιρίων, στη σεισμικότητα 
και στις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
λειτουργούν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με αρκετές ακόμη 
ανάγκες στέγασης και εξοπλισμού. Έως σήμερα έχει βελτιωθεί σημαντικά η κτιριακή 
υποδομή και ο ειδικός εξοπλισμός των εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα την περίοδο 2007-2013 υλοποιούνται 4 νέα σχολικά 
συγκροτήματα (α’θμιας & β’θμιας) και επεκτάθηκαν άλλα 3, ενισχύθηκε η ειδική αγωγή 
με τον αναγκαίο εξοπλισμό και συμπληρώθηκα κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Επίσης δημιουργήθηκεσύγχρονο ερευνητικό εργαστήριο στον τομέα 
Βιοπληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ενώ μέσω του αντίστοιχων Τομεακών 
πολιτικών ενισχύθηκαν δράσεις για την προώθηση της δια βίου μάθησης, την 
αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, τη μείωση της σχολικής διαρροής κλπ.

 

Γ.1.3. Ανάλυση κατάστασης σε Περιβάλλον & Υποδομές

Το φυσικό περιβάλλον στην ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας 
και οικοσυστημάτων, καθώς διαθέτει 19 περιοχές «Natura», 51 38 μικρο-νησιωτικούς 
υγροτόπους, 11 καταφύγια άγριας ζωής  και σημαντικούς γεωμορφολογικούς 
σχηματισμούς, που συμπληρώνονται από τους θαλάσσιους πόρους και συστήματα. Οι 
περιοχές NATURA καταλαμβάνουν συνολική έκταση 189,8 χιλ.εκτ., το 74% της οποίας 
αφορά σε θαλάσσιες περιοχές. Μεταξύ των πλέον σημαντικών ειδών βιοποικιλότητας 
του Ιονίου είναι η χελώνα Caretta-Caretta στη Ζάκυνθο και η κεφαλληνιακή ελάτη στον 
Αίνο.Η διαχείριση των δύο αυτών σημαντικών προστατευόμενων περιοχών έχει ανατεθεί 
σε αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης. Ορισμένες από τις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα 
θαλάσσιοι και παράκτιοι βιότοποι, υφίστανται πιέσεις από την οικονομική δραστηρότητα 
(τουρισμό).

Εξίσου σημαντικό είναι το κοινό ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα των νησιών, που 
συγκροτεί την ταυτότητα της ΠΙΝ και αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο αριθμό μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς (πόλη Κέρκυρας-μνημείο UNESCO) και στα πλούσια 
αρχειακά και μουσειακά εκθέματα, ενώ η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία (μουσική, 
εικαστικά, θέατρο κλπ.) είναι παρούσα σε κάθε νησί.

Όσον αφορά στα ύδατα η ΠΙΝ υπάγεται σε 3 υδατικά διαμερίσματα και παρά το 
πλεονασματικό υδρολογικό ισοζύγιο, η κατάσταση υδροδότησης δυσχεραίνεται από τη 
γεωμορφολογία (δύσκολη φυσική αναπλήρωση αποθεμάτων ιδιαίτερα σε Κεφαλονιά & 
Ζάκυνθο), ενώ τους θερινούς μήνες δημιουργείται αυξημένη ζήτηση (υπεράντληση με 
επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη), με συνέπεια να τίθενται με επίταση ζητήματα 
ποιοτικής επάρκειας πόσιμου νερού και μείωσης των διαρροών.

Η διαχείριση των απορριμμάτων ακολουθεί τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και 
πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου της υγειονομικής ταφής, που τείνει να οδηγήσει σε 
κορεσμό των υφιστάμενων υποδομών (4 ΧΥΤΑ), ενώ λειτουργούν 1 Σ.Μ.Α. (και 2 υπό 
κατασκευή σε Ιθάκη & Λευκάδα), 1 μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης (Κεφαλονιά) και 
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1 Κέντρο Διαλογής & Ανακύκλωσης Υλικών (Κέρκυρα ). Παράγονται δε, περί τις 135 
χιλ.τ. ΑΣΑ που διατίθενται στους ΧΥΤΑ, ενώ περί τους 7 χιλ. τ. οδηγούνται σε 
ανακύκλωση (κυρίως στην Κέρκυρα), με πρόβλεψη για ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 
1,5% (2010-ΠΕΣΔΑ). Η δε διαχείριση των υγρών αποβλήτων ακολουθεί την Οδηγία 
91/271, με λειτουργία συνολικά 21 ΕΕΛ σε ισάριθμους οικισμούς, περιλαμβανομένων 
των πρωτευουσών των νομών. Μόνο στην Ιθάκη δεν λειτουργεί ακόμη ΕΕΛ, αν και 
αποτελεί υποχρέωση με βάση την Οδηγία, ενώ πέραν αυτής, συνεχίζουν να υφίστανται 
προβλήματα σε τουριστικούς οικισμούς και στα Μικρά Νησιά.

Τέλος, εξέχον στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος αποτελεί το δίκτυο οικισμών της 
ΠΙΝ, που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από το φαινόμενο της διάσπαρτης και παρόδιας 
δόμησης . Οι 9 μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις αθροίζουν πάνω από το 1/3 του 
συνολικού πληθυσμού.

Τις τελευταίες περιόδους έχουν προωθηθεί σημαντικές παρεμβάσεις στις 
περιβαλλοντικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση κλπ), ενώ στην τρέχουσα περίοδο ο 
συνδυασμός περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ενθαρρύνει την έννοια της 
συνολικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης και την κάλυψη κενών (διαχείριση 
αποβλήτων). Αντίθετα, έντονη είναι η υστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τα 
οικοσυστήματα, ειδικά μέσω των ΠΕΠ, ενώ από τις Τομεακές πολιτικές ενισχύεται η 
δράση των θεσμοθετημένων  Φορέων Διαχείρισης (Αίνου και ΕΘΠΖ). Όσον δε αφορά 
τον πολιτισμό, πέραν της αποκατάστασης μνημείων & αρχαιολογικών χώρων και τη 
δημιουργία υποδομών σύγχρονου πολιτισμού έχουν υλοποιηθεί για πρώτη φορά 
«οριζόντιες» δράσεις ενίσχυσης της μουσικής κυρίως παράδοσης. Τέλος, πιλοτικά, έχει 
εφαρμοστεί η λογική των «ολοκληρωμένων παρεμβάσεων» σε υποβαθμισμένες ζώνες 
του αστικού και απομονωμένου νησιωτικού κορμού, με απόκλιση από τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΠΙΝ εξαρτάται πλήρως από την ηπειρωτική Ελλάδα και δεν 
αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα επάρκειας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον δε αφορά στις 
ΑΠΕ, λειτουργεί το Αιολικό Πάρκο Κεφαλονιάς ( εγκατεστημένη ισχύς 83,7MW), ενώ 
έχουν εγκατασταθεί αρκετά φωτοβολταϊκά συστήματα (εγκατεστημένη ισχύς 27 MW). 
Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από σχετικά καλή ποιότητα, όμως ο 
δομημένος χώρος αποτελεί βασικό παράγοντα ενεργειακής επιβάρυνσης. Το πρόβλημα 
επικεντρώνεται στις αστικές περιοχές, με το μεγαλύτερο κτιριακό απόθεμα και τα 
υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και μέσω των 
Τομεακών πολιτικών, ενισχύονται ορισμένες δράσεις ενεργειακής απόδοσης , καθώς και 
επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα Ιόνια Νησιά, παρότι έχουν ελάχιστο μερίδιο στην κλιματική αλλαγή, είναι ευάλωτα 
στις επιπτώσεις της, ιδίως στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Ιδιαίτερα σημαντικές 
απειλές είναι αυτές των πυρκαγιών (διάσπαρτοι οικισμοί εντός αγροτο-δασικών 
εκτάσεων, ιδιαιτερότητες ιστορικών κέντρων πόλεων, διαχρονικά εντονότερη παρουσία 
σε νότιο Ιόνιο), των πλημμύρων (νότια Κέρκυρα, ΝΑ Ζάκυνθος) και της διάβρωσης των 
ακτών (π.χ. βορειο-δυτικές ακτές Κέρκυρας, Λευκάδας κλπ), με μάλλον παροδικές 
επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα (τουρισμός, αγροτική οικονομία) και στην 
ποιότητα ζωής. Ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η ΠΙΝ σήμερα 
εξυπηρετείται από εθνικά δίκτυα και υποδομές.Πέραν αυτών, μεγάλη πρόκληση 
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αποτελεί η πρόληψη και αντιμετώπιση λοιπών φυσικών και άλλων κινδύνων. Σε 
αυτούς εντάσσονται κυρίως οι κίνδυνοι από τους σεισμούς (ιδιαίτερα στο νότιο Ιόνιο), 
καθώς και αυτοί που αφορούν στη μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κυρίως από 
την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Έως σήμερα μέσω ΠΕΠ έχουν υλοποιηθεί μεμονωμένες δράσεις που αφορούν κυρίως 
την αντιμετώπιση του κινδύνου από πυρκαγιές (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, 
προστασία δασών) και επιλεκτικά τις πλημμύρες.

Τα δίκτυα μεταφορών της νησιωτικής ΠΙΝ αποτελούν τις υποδομές διακίνησης 
κατοίκων, προϊόντων & επισκεπτών. Επίσης, οι βασικές πύλες εισόδου (λιμάνι, 
αεροδρόμιο) βρίσκονται εντός ή πλησίον του αστικού κέντρου κάθε ενότητας και από 
εκεί ξεκινούν βασικές συνδέσεις για την ενδοχώρα, τις τουριστικές και τα Μικρά Νησιά.

Σε σχέση με την ένταξη της ΠΙΝ σε ευρύτερα δίκτυα, αξίζει να αναφερθεί ο θαλάσσιος 
άξονας Αδριατικής - Ιονίου, και οι χερσαίοι άξονες της Εγνατίας και της (υπό 
κατασκευή) Ιόνιας οδού στον απέναντι ηπειρωτικό χώρο.

Τα 3 αεροδρόμια της ΠΙΝ και το λιμάνι της Κέρκυρας που εντάσσονται στα ΔΕΔ-Μ, 
έχουν υποστεί αρκετές βελτιώσεις και μαζί με τις υπόλοιπες λιμενικές υποδομές, εκτός 
από τη διακίνηση επιβατών, υποστηρίζουν και την τουριστική δραστηριότητα Κύρια 
προβλήματα του οδικού δικτύου είναι η μη ολοκλήρωση της βελτίωσης βασικών 
τμημάτων, η διέλευση από οικισμούς και πόλεις, καθώς και το υποβαθμισμένο πλαίσιο 
οδικής ασφάλειας. Σημαντικό και δυσεπίλυτο είναι επίσης το ζήτημα της αντιστάθμισης 
του κόστους μεταφορών στα νησιά.

Έως σήμερα έλαβαν χώρα σημαντικές προσπάθειες βελτίωσης των υποδομών 
μεταφορών, μερικές εκ των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν οι 
προσπάθειες στο θαλάσσιο χώρο (λιμενικές υποδομές, τουριστικά καταφύγια, θαλάσσιος 
δίαυλος κλπ), ενώ στο χερσαίο χώρο οι προωθούμενες παρεμβάσεις αναμένεται να 
συμβάλουν στην επίλυση τοπικά εστιασμένων προβλημάτων ( ο αρχικός στόχος για τη 
δημιουργία «άξονα μεταφορών Β-Ν», συναντάει πλέον προβλήματα επάρκειας πόρων 
και πηγών χρηματοδότησης δύσκολα προσεγγίζεται).

 

Γ.2. Δυνατά - αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (S.W.O.T. ανάλυση) 

Δυνατά Σημεία:

• Η λειτουργία ΑΕΙ και ΤΕΙ με εξειδίκευση σε θέματα  που άπτονται τους τομείς 
RIS (αγροδιατροφή & περιβάλλον, πολιτισμός & ΤΠΕ κλπ)

• Η υψηλή αναγνωρισιμότητα ως δημοφιλούς και διεθνώς αναγνωρισμένου 
τουριστικού προορισμού της Μεσογείου.

• Η γεω-μορφολογία και οι ποικίλοι (φυσικοί, πολιτιστικοί, παραγωγικοί) πόροι 
που προσφέρουν τις προϋποθέσεις για εμπλουτισμό του υφιστάμενου 
παραγωγικού προτύπου.

• Η αύξηση τα τελευταία χρόνια του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
• Η εμπειρία στη διαχείριση-λειτουργία Κοινωνικών Δομών και οι υποδομές υγείας
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• Εξαιρετικής κατάστασης και ιδιαίτερης σημασίας φυσικό περιβάλλον, με 
ενδιαφέροντα οικοσυστήματα και εκτεταμένη και ποικιλόμορφη ακτογραμμή.

• Δομημένο περιβάλλον στις αστικές περιοχές με υψηλή αρχιτεκτονική και 
πολιτιστική αξία.

• Πλούσιο μνημειακό και γενικότερα πολιτιστικό απόθεμα, σε σύνδεση με τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας.

• Η κεντρική θέση στον διεθνή άξονα Αδριατικής - Ιονίου, και η γεωγραφική της 
χωροθέτηση με κατεύθυνση κεντρικές πύλες (Πάτρα - Ηγουμενίτσα)

• Η λειτουργία σημαντικών μεταφορικών υποδομών (κυρίως αεροδρόμια και 
λιμάνια) που διασφαλίζουν ενδο-και διαπεριφερειακή σύνδεση και σύνδεση με το 
εξωτερικό.

Αδύναμα Σημεία:

• Χαμηλό επίπεδο διαθέσιμων πόρων, υλικών και ανθρώπινων, για έρευνα και 
τεχνολογία.

• Έλλειψη συστημάτων και δομών υποστήριξης καινοτομίας.
• Έλλειψη επαρκούς διασύνδεσης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με τη λειτουργία και τη στόχευση 

των ΜΜΕ.
• Χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης των ψηφιακών δυνατοτήτων στη τοπική δημόσια 

διοίκηση.
• Στάσιμο παραγωγικό μοντέλο, ιδιαίτερα ευάλωτο στις διεθνείς οικονομικές 

διακυμάνσεις, που χαρακτηρίζεται από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, με 
χαμηλή ανταγωνιστικότητα.

• Έντονη εποχικότητα της αγοράς εργασίας, με συνεπαγόμενη αυξημένη ανεργία 
κατά τους χειμερινούς μήνες.

• Σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού.

• Ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο αναπτυξιακό επίπεδο των επιμέρους νησιών 
και στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

• Ελλείψεις στις υποδομές του εκπαιδευτικού συστήματος.
• Έλλειψη σύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τους 

τομείς εξειδίκευσης της ΠΙΝ
• Ενεργοβόρο δομημένο ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον.
• Έλλειψη οργανωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών 

κινδύνων.
• Αυξανόμενες πιέσεις στα διαθέσιμα βασικών φυσικών πόρων (π.χ. νερό).
• Ελλιπές πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού, το οποίο αποτυγχάνει να ελέγξει τις 

πιέσεις στο περιβάλλον .
• Συνθήκες μειωμένης προσπελασιμότητας, λόγω της διπλής νησιωτικότητας, τόσο 

κατά την χειμερινή περίοδο με τα περιορισμένα δρομολόγια, όσο και κατά τη 
θερινή λόγω της συμφόρησης.

• Δυσαναλογία θαλάσσιου μεταφορικού κόστους και χρόνου, με αυτά που 
εξασφαλίζουν οι ηπειρωτικές οδικές συνδέσεις.

• Εντεινόμενα προβλήματα στις πόλεις, τα οποία σχετίζονται με την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, τις τεχνικές υποδομές και τη γενικότερη οργάνωση των αστικών 
περιοχών.

Ευκαιρίες:
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• Αξιοποίηση των κατευθύνσεων της Στρατηγικής 'Ευρώπη 2020' για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

• Ενσωμάτωση της λογικής της 'έξυπνης εξειδίκευσης' στην στρατηγική της ΠΙΝ
• Αναβάθμιση και ενίσχυση υπάρχοντος και προσέλκυση νέου ερευνητικού 

δυναμικού.
• Διασύνδεση της διαδικασίας της έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγική 

διαδικασία .
• Αξιοποίηση ΤΠΕ για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε κοινωνικές 

υπηρεσίες, λόγω της νησιωτικότητας.
• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
• Εξοικείωση με τη διάσταση της κοινωνικής οικονομίας και προώθηση της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ΠΙΝ.
• Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την ενεργειακή απόδοση και 

εξοικονόμηση
• Αξιοποίηση της διεθνούς ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή, με 

παράλληλη εισαγωγή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συστημάτων 
αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων.

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 
νέας Στρατηγικής για τη ΜακροΠεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR)

• Αξιοποίηση των γειτονικών θαλάσσιων και χερσαίων Διευρωπαϊκών Δικτύων 
Μεταφορών.

Απειλές:

• Μη ενσωμάτωση και σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με το παραγωγικό 
σύστημα.

• Ανεπαρκείς πολιτικές για ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Συνέχιση των τάσεων για πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης.
• Παράταση της οικονομικής κρίσης που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 

συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και επιδείνωση των κοινωνικών 
συνθηκών.

• Περαιτέρω αύξηση των επίπεδων ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων και γυναικών.
• Πιέσεις στη φέρουσα ικανότητα των νησιών , που μπορεί να οδηγήσει σε 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής .
• Κίνδυνος υποβάθμισης των περιβαλλοντικών πόρων και της κατάστασης των 

οικοσυστημάτων.
• Καθυστέρηση στην υλοποίηση της Ιόνιας Οδού και συναφών οδικών αξόνων, 

που θα παρατείνει τη δυσκολία πρόσβασης από την ηπειρωτική Ελλάδα.
• Η αύξηση του ανταγωνισμού από άλλα Μεσογειακά τουριστικά λιμάνια.

 

Γ.3.1.Βασικές ανάγκες παραγωγικού συστήματος

Όπως προκύπτει από την υπάρχουσα κατάσταση και SWOT Analysis το υφιστάμενο 
παραγωγικό πρότυπο της Π.Ι.Ν. εμφανίζει στοιχεία κορεσμού, τα οποία έχουν 
επιδεινωθεί από την οικονομική κρίση. Οι «κλασσικοί» τομείς της νησιωτικής 
οικονομίας είτε φθίνουν και περιορίζονται, είτε χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, όσον 
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αφορά την Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ). Είναι ενδεικτικό ότι η συνολική ΑΠΑ, 
παρουσιάζει την 3η μεγαλύτερη μείωση στο σύνολο των ελληνικών Περιφερειών 2009--
2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Η ανάγκη για «τόνωση της ανταγωνιστικότητας του περιφερειακού παραγωγικού 
συστήματος» είναι εμφανής και μπορεί να προσεγγιστεί μέσω:

• της δημιουργίας νέας Προστιθέμενης Αξίας:

Σύμφωνα με την «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΠΙΝ» (RIS), το 
παραγωγικό δυναμικό θα πρέπει, στηριζόμενο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του 
τόπου, να κατευθυνθεί στην αξιοποίηση τομέων όπως η Αγροδιατροφή, η Θαλάσσια 
Οικονομία, ο (ποιοτικός & θεματικός) Τουρισμός, η Πράσινη και η Δημιουργική 
Οικονομία (με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον). Είναι δε αναγκαία η συστηματική 
υποστήριξη του συντονισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένης 
της μεταφοράς ΕΤΑΚ), ακόμη και σε θέματα που άπτονται τομεακών πολιτικών 
(υδατοκαλλιέργειες κλπ)

Όμως, πρόσθετη αξία μπορεί να παράξει και το υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό, υπό 
την προϋπόθεση της ποιοτικής αναβάθμισης, της πιστοποίησης και του εκσυγχρονισμού 
του. Οι Τομεακές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν σε αυτά, με «οριζόντιες» δράσεις.

Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής αξιοποιείται η Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠ) 
3(α) του Θεματικού Στόχου (ΘΣ) 3.

• της δημιουργίας ισχυρών δια-τομεακών συνδέσεων:

Η περιορισμένη εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας γίνεται αντιληπτή είτε με το 
χαμηλό επίπεδο εξαγωγών (με την εξαίρεση ορισμένων δυναμικών κλάδων), είτε με την 
αδυναμία αξιοποίησης της τουριστικής αγοράς, που αποτελεί μίαν έμμεση μορφή 
εξωστρέφειας. Το μικρό μέγεθος των πολυάριθμων επιχειρήσεων, αλλά και η εν δυνάμει 
συμπληρωματικότητα τομέων παραγωγής, καθιστά την ενδοκλαδική και διακλαδική -
διατομεακή επιχειρηματική συνεργασία, καθοριστικό παράγοντα (π.χ. δικτύωση του 
αγροδιατροφικού με τον τουριστικό τομέα).

Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής η Περιφερειακή Στρατηγική αξιοποιεί την ΕΠ 
3(α) του ΘΣ 3.

• της εισαγωγής της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο παραγωγικό 
σύστημα:

Η σημαντική υστέρηση της ΠΙΝ στην καινοτομία και τις τεχνολογίες, την κατατάσσει σε 
χαμηλή θέση μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών περιφερειών (251η θέση στο 
σύνολο των 262 ευρωπαϊκών Περιφερειών με βάση το δείκτη «καινοτομίας».(ό.π.).

Η ενδεικνυόμενη σήμερα στρατηγική επικεντρώνει σε σημαντικό βαθμό στην 
ενθάρρυνση και υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως στους τομείς 
προτεραιότητας της RIS. Οι νέες ΜΜΕ είναι ανάγκη να υποστηριχθούν ποικιλοτρόπως 
(με απευθείας ενισχύσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκκολαπτήρια σε αναδυόμενους 
τομείς κλπ), προκειμένου να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματικό σχέδιο.
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Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής αξιοποιούνται οι ΕΠ 3(α) και 3(γ) του ΘΣ 3.

Όμως, προκειμένου η ΠΙΝ να σταματήσει να είναι ουραγός στην έρευνα, είναι ανάγκη 
να θέσει άμεσα τις βάσεις ενός ερευνητικού συστήματος στα όρια των δυνατοτήτων της. 
Το ερευνητικό δυναμικό των 2 ΑΕΙ, με τις απαραίτητες συνεργασίες, μπορεί να στηρίξει 
το εγχείρημα με την παραγωγή «στοχευμένης» έρευνας, σε τομείς της RIS, όπου υπάρχει 
ήδη πεδίο έρευνας («βιο-πληροφορική» - Ιόνιο Πανεπιστήμιο & «αγροδιατροφή» - ΤΕΙ 
Ιονίου). Η κάλυψη των λοιπών αναγκών σε τομείς όπως οι. υδατοκαλλιέργειες, η 
δημιουργική οικονομία κλπ, ιδιαίτερα στα πεδία της επιχειρηματικής συνεργασίας & της 
μεταφοράς Ε&Α παραπέμπεται στις σχετικές εθνικές στρατηγικές και πλαίσια. Σε κάθε 
περίπτωση, ζητούμενο αποτελεί η μακροπρόθεσμη ενσωμάτωση της νέας γνώσης στο 
τοπικό παραγωγικό και κοινωνικό σύστημα.

Για το τελευταίο, πέραν της ανάπτυξης ερευνητικού δυναμικού και δομών έρευνας, 
αναγκαία συνθήκη είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα & επιχειρήσεις, 
στη βάση της καινοτομικής νοοτροπίας.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ 1(α) και 1(β) του ΘΣ 1.

Τέλος, σύμφωνα και με τη RIS, η τεχνολογική ανάπτυξη της ΠΙΝ είναι απαραίτητο να 
υποστηρίζεται από σύγχρονα δίκτυα, εφαρμογές και υπηρεσίες ΤΠΕ.

Οι ανάγκες παραμένουν: από τις ελλείψεις σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές (δίκτυα 
οπτικών ινών & υψηλών ταχυτήτων, που αντανακλούν στη λειτουργία των τουριστικών 
κυρίως επιχειρήσεων), έως την αναγκαιότητα βελτιωμένης παρουσίας των ΜΜΕ στο 
διαδίκτυο και την παροχή περισσότερο εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών, που 
αντανακλούν τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στη διευκόλυνση της 
προσβασιμότητας των πολιτών.

 Όμως, οι προτεραιότητες περιορίζονται:

Αφενός στην υποστήριξη της «έξυπνης εξειδίκευσης», σε δύο επίπεδα: «οριζόντια» 
υποστήριξη των τομέων προτεραιότητας με ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες (π.χ. 
ψηφιακή προβολή) & ενίσχυση του αναδυόμενου τομέα της δημιουργικής οικονομίας 
(π.χ. εφαρμογές ψηφιακής αναπαράστασης από ΜΜΕ),

για την ικανοποίηση των οποίων, αξιοποιούνται οι ΕΠ 2(β) και 2(γ) του ΘΣ 2.

Και αφετέρου στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε τομείς όπως της βελτίωσης της παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών, όπου η ανάγκη επιτείνεται  από τον κατακερματισμό του 
νησιωτικού χώρου και από τις δυσκολίες πρόσβασης σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. 
Προτεραιότητα για την περιφερειακή στρατηγική αποτελεί η «τηλεφροντίδα», που 
αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για την Υγεία, και αναμένεται να καλύψει 
καταρχήν ανάγκες απομονωμένων περιοχών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 
Μακροπρόθεσμα, επεκτεινόμενη θα μπορούσε να αποτελέσει μία γενικότερα 
προσφερόμενη υπηρεσία.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιείται η ΕΠ (2γ) του Θεματικού Στόχου 
2.
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Τέλος, η κάλυψη των αναγκών στον τομέα της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
παραπέμπονται στις τομεακές πολιτικές.

 

Γ.3.2. Βασικές ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού & κοινωνικής ένταξης

Όπως προκύπτει από την αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση & από τη SWOT 
Analysis το ανθρώπινο δυναμικό της Π.Ι.Ν. αφενός συσσωρεύει υστερήσεις σε 
προσόντα και δεξιότητες και αφετέρου πλήττεται από τις επιπτώσεις της κρίσης. Οι 
υστερήσεις στο μορφωτικό επίπεδο και τις δεξιότητες αντανακλούν στον τρόπο 
ανάπτυξης των παραδοσιακών τομέων της περιφερειακής οικονομίας, αλλά μαζί με την 
κρίση έχουν επιδεινώσει συνολικά την κατάσταση, κυρίως του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού. Από την άλλη, η υστέρηση αυτή επιδρά αρνητικά στο επίπεδο διαβίωσης 
του πληθυσμού, αφού τεκμηριώνεται ότι άτομα με περιορισμένα προσόντα είναι 
περισσότερο ευάλωτα στη φτώχεια και στην ανεργία. Είναι δε ενδεικτικό ότι σύμφωνα 
με τον δείκτη «πρόωρης εγκατάλειψης εκπαίδευσης & κατάρτισης», η Π.Ι.Ν. καταγράφει 
υψηλότερα ποσοστά από το μ.ο. της χώρας και την ΕΕ27 , δηλαδή 16% έναντι 11,4% και 
12,8% αντίστοιχα (EUROSTAT 2012). Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι το 
χαρακτηριστικό αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη σχετικών υποδομών, αλλά στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραγωγικού προτύπου της ΠΙΝ (πρόωρη αφανής εργασία 
σε οικογενειακές επιχειρήσεις, κυρίως του τριτογενούς τομέα).

Η ανάγκη για την «ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας σε 
προσόντα» είναι εμφανής και μπορεί να προσεγγιστεί μέσω:

• της τόνωσης της εξειδίκευσης και των δεξιοτήτων του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού: Το χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων κυρίως, τοποθετεί την ΠΙΝ στην 
240η θέση σε σύνολο 262 ευρωπαϊκών Περιφερειών όσον αφορά στο δείκτη 
«αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας» ( - ό.π.).. Η τελευταία είναι έντονα 
προσανατολισμένη προς τον τριτογενή τομέα και τον «τυποποιημένο» τουρισμό 
και συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό αγροτικό τομέα, που δεν 
απαιτούσαν έως τώρα αυξημένα προσόντα.

Σύμφωνα με την RIS, η στροφή προς νέα πρότυπα και τομείς επιχειρηματικότητας, 
προϋποθέτει ανάλογες δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπρόσθετα, στο βαθμό 
που η «έξυπνη εξειδίκευση» ενσωματώνει τη γνώση στο παραγωγικό σύστημα, οι 
απαιτήσεις αυτές αυξάνονται. Η ανάγκη για νέες ειδικότητες (κυρίως μέσω κατάρτισης) 
είναι προφανείς: από τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές & την προώθηση της 
γαστρονομίας, έως την ψηφιακή εξειδίκευση σε αναπαραστατικές τεχνικές. Η ομάδα των 
ανέργων και μάλιστα των μακροχρόνια ανέργων τίθεται σε προτεραιότητα και 
ακολουθούν οι εργαζόμενοι & οι επιχειρηματίες σε τομείς της RIS. «Οριζόντιου» 
χαρακτήρα ενίσχυση των δεξιοτήτων και προσόντων, προβλέπεται να δρομολογηθεί από 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΑΝΑΔ, ΕΔΜΒ και ΕΠΑΝΕΚ.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ (8i) και (8v) του ΘΣ 8.

• της βελτίωσης του σχετικά χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης πληθυσμού:
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Σύμφωνα με τη RIS, η ΠΙΝ διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό με γενικά χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο. Οι λόγοι είναι πολλοί, αλλά οι έως πρότινος ευκαιρίες ταχείας εισόδου στην 
αγορά εργασίας χωρίς απαραίτητα αυξημένη γνώση, αποτελούν μία σοβαρή αιτία. Η 
αναγκαιότητα αντιστροφής της τάσης είναι προφανής, ιδιαίτερα δε ενόψει της 
προώθησης ενός παραγωγικού προτύπου, που στηρίζεται στη γνώση. Είναι ενδεικτικό 
ότι η ΠΙΝ διαθέτει μικρό αριθμό ερευνητών και απασχολουμένων σε τομείς έρευνας και 
καινοτομίας. Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων επαφίεται στις τομεακές 
πολιτικές (παρά στις περιφερειακές) και οι «οριζόντιες» εθνικού επιπέδου δράσεις 
υπερισχύουν  της εξασφάλισης υλικο-τεχνικής υποδομής, η οποία έχει σε αρκετό βαθμό 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι,  η νέα περιφερειακή πολιτική περιορίζεται στην 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών, με προτεραιότητα σε αυτές που δεν 
προβλέπεται να ολοκληρωθούν την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με εστίαση στην 
α'θμια και β'θμια εκπαίδευση.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών αξιοποιείται η ΕΠ 10(α) του ΘΣ 10.

Στα παραπάνω, προστίθενται οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον οικονομικό και 
κοινωνικό ιστό. Μάλιστα, εξαρχής εκτιμήθηκε ότι η ΠΙΝ θα έχει σημαντικές επιπτώσεις 
(ΣΔΑΕΚ 2008-2010). Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε ευπαθείς ομάδες & οι 
βασικές του συνιστώσες είναι η δυσκολία πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην 
αγορά εργασίας και η ενίσχυση της φτώχειας. Η ανάγκη για την «αντιμετώπιση των 
συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό» είναι εμφανής & μπορεί να 
προσεγγιστεί μέσω:

• της προσπάθειας για μείωση του ποσοστού ανεργίας:

Η ανεργία στα Ιόνια Νησιά καταγράφεται σήμερα ως η μικρότερη της χώρας, όμως εάν 
ληφθούν υπόψη και ορισμένοι άλλοι παράγοντες, το πρόβλημα καθίσταται σημαντικό.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η ανεργία των νέων, καθώς και η μακροχρόνια ανεργία, 
που προσεγγίζουν το 50%. Επίσης, ολοένα και πιο σημαντικό καθίσταται το πρόβλημα 
και στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αποκτάει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς οδηγεί σε φυγή επιστημονικού δυναμικού, τάση που δεν βοηθά στην 
υλοποίηση της η RIS.

Έτσι, είναι αναγκαίος ο περιορισμός του προβλήματος, μέσω ενεργών πολιτικών 
(δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εκκίνηση νέας επιχειρηματικότητας) σε τομείς της 
RIS, κυρίως σε στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, 
νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.). Επίσης, καθώς η ΠΙΝ εμφανίζει 
αυξημένη ροπή προς την αυτό-απασχόληση, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της 
δημιουργίας νέας επιχειρηματικότητας (RIS).

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών αξιοποιούνται οι ΕΠ 8(i) και 8(iii) του ΘΣ 8,

ενώ σημαντική θεωρείται και η «οριζόντια» παρέμβαση της Τομεακής πολιτικής.

• της κατά το δυνατόν αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
φτώχειας και της εξασφάλισης επαρκούς πρόσβασης σε συστήματα 
υγείας/πρόνοιας:
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Η περιφερειακή πολιτική των τελευταίων δεκαετιών έχει αποφέρει τη βελτίωση των 
υποδομών υγείας και περίθαλψης της ΠΙΝ. Τη σχετική πρόοδο καταγράφει ο δείκτης 
«υγεία» που κατατάσσει την ΠΙΝ στην 168η θέση σε σύνολο 262 ευρωπαϊκών 
Περιφερειών (ο.π.).

Όμως, η παρατεταμένη οικονομική ύφεση οδηγεί σε συρρίκνωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος και σε αύξηση του ανασφάλιστου πληθυσμού, με συνέπεια τον περιορισμό 
της πρόσβασής του σε κοινωνικές υπηρεσίες. Το πρόβλημα της προσβασιμότητας 
καθίσταται εντονότερο για τις ευπαθείς ομάδες & για τους κατοίκους απομονωμένων 
περιοχών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ενεργός συμμετοχή τους στον παραγωγικό 
και κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας. .

Στο επίπεδο των υποδομών καταγράφεται ως αναγκαιότητα και προτεραιότητα η 
ολοκλήρωση των υλοποιούμενων νοσοκομειακών και προνοιακών υποδομών, που δεν 
αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Μεγαλύτερη όμως πρόκληση και αναγκαιότητα αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & 
της Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ κρίσιμη παράμετρο αποτελεί ο συντονισμός με την 
νοσοκομειακή φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της υπό 
εκπόνηση Περιφερειακής Στρατηγικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η 
οικονομική κρίση έχει προσθέσει στις παραδοσιακές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
νέες, όπως οι πληττόμενοι από μακροχρόνια ανεργία, οι φτωχοί, τα νοικοκυριά χωρίς 
εργαζόμενο, κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη χρειάζεται να δοθεί στις υπηρεσίες 
υγείας που παρέχονται από τα Κέντρα Υγείας στις αγροτικές περιοχές, όπως και στο 
δικτύο των δομών Ψυχικής Υγείας (ενδονοσοκομειακές και κοινοτικές δομές ψυχικής 
υγείας), σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στο μνημόνιο κατανόησης Ελλάδας-ΕΕ 
σχετικά με την Μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία. Συνεπώς,  νέα μοντέλα παροχής 
υπηρεσιών καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η πρόληψη και η παροχή φροντίδας σε ευπαθείς και 
ειδικές ομάδες του πληθυσμού, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει η δυνατότητα 
«τηλεφροντίδας», που έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Στον τομέα της απασχόλησης, παρατηρείται άνοδος της ανεργίας σε ομάδες του 
πληθυσμού, που λόγω της κρίσης διευρύνονται έναντι του παρελθόντος (μακροχρόνια 
άνεργοι, άνεργες γυναίκες, πληθυσμός σε συνθήκες φτώχειας καθώς και ΑΜΕΑ, 
κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κ.ά.). Οι διαθέσιμες πολιτικές παρέχουν 
δυνατότητες για συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας ή ακόμη και παροχή υπηρεσιών φροντίδας τέκνων για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
(Κοι.Σ.Π.Ε. ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας)  αποτελούν επίσης πρακτική που 
χρήσιμο είναι ανα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής ενεργοποίησης και 
κοινωνικής ένταξης ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε τομείς όπως η κοινωνική φροντίδα, ο πολιτισμός και το 
περιβάλλον.Πρόκειται για μια πολιτική, που στην Ευρώπη κερδίζει έδαφος και, 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα απασχόλησης των ευπαθών ομάδων κατευθύνοντας τες στην 
κοινωνική οικονομία, με την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
Στα Ιόνια Νησιά, ακόμη και ορισμένοι υπο-τομείς της RIS, προσφέρονται για την 
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ανάπτυξη τέτοιας μορφής επιχειρηματικότητας και συμπράξεων, πέραν βεβαίως του 
τομέα της πρόνοιας.

Για ορισμένες άλλες ομάδες, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιθωριοποίηση, όπως οι 
ROMA, τα προβλήματα αναφέρονται στην έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης, την 
ανεργία, την αδυναμία πρόσβασης σε ΥΓΟΣ κ.α.. Στην ΠΙΝ, η παρουσία τέτοιων 
κοινοτήτων καταγράφεται κυρίως στην Κέρκυρα  και οι ανάγκες παρέμβασης 
εκτείνονται από τη βελτίωση των όρων πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και  στην 
αγορά εργασίας.

Για τα ΑμεΑ και ορισμένες άλλες κατηγορίες (π,χ, γυναίκες) η αδυναμία πρόσβασης σε 
υπηρεσίες φροντίδας και στην αγορά εργασίας είναι αποτέλεσμα διακρίσεων, η 
καταπολέμηση των οποίων με τη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και 
επαγγελματικής ένταξης και βελτίωσης των όρων πρόσβασης, αποτελούν σημαντικές 
κοινωνικές ανάγκες.

Επίσης, μιαν επιπρόσθετη επιβάρυνση για ορισμένες ευπαθείς ομάδες, δημιουργεί η 
γεωγραφική απομόνωση, που δημιουργεί συνθήκες αποψίλωσης και 
κοινωνικο-οικονομικής εγκατάλειψης και η οποία στην ΠΙΝ ταυτίζεται κυρίως με τα 
Μικρά Νησιά. Εκεί η ανάγκη πρόσβασης στην απασχόληση περνάει μέσω συνολικών 
τοπικών στρατηγικών.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι για τα παραπάνω βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση 
«Περιφερειακής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της Φτώχειας στην ΠΙΝ», στο πλαίσιο 
και της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ 9(α), 9(i), 9(ii), 9(iii), 
9(iv), 9(v) και 9(vi) του ΘΣ 9:

 

Γ.3.3. Βασικές ανάγκες περιβάλλοντος & υποδομών

Όπως προκύπτει από την αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση & από τη SWOT 
Analysis, η «νησιωτικότητα» διαγράφει ένα ιδιόμορφο πλαίσιο, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα πλεονεκτήματα και περιορισμούς και καθιστώντας ευάλωτες τις κοινωνικο -
οικονομικές - περιβαλλοντικές ισορροπίες. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι η σχετική 
απομόνωση (με επιβάρυνση σε κόστος και χρόνο μετακινήσεων), η στενότητα των 
πόρων, ή το πλούσιο και παράλληλα εύθραυστο περιβάλλον, παράγοντες που στην 
περίπτωση των μικρότερων νησιών μεγεθύνονται.

Η γενική ανάγκη για την «αντιμετώπιση των πιέσεων & των περιορισμών 
νησιωτικότητας» είναι εμφανής και μπορεί να προσεγγιστεί μέσω:

• του περιορισμού των πιέσεων στο περιβάλλον και τους πόρους:

Η ΠΙΝ χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της και από την ξεχωριστή 
πολιτιστική της ταυτότητα. Η πρώτη δημιουργεί έναν σημαντικό περιβαλλοντικό πλούτο 
(περιοχές φυσικού κάλους, προστατευόμενοι βιότοποι), ενώ η δεύτερη είναι εμφανής στο 
πολιτιστικό απόθεμα που περιλαμβάνει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και 
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της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, που διατηρεί σημαντικές αναφορές στην 
παράδοση (μουσική, εικαστική, λαϊκή κλπ).

Ο οικο-πολιτιστικός αυτός πλούτος αφενός αποτελεί στοιχείο που είναι ανάγκη να 
προστατευθεί από πιέσεις και κινδύνους και αφετέρου θεωρείται πόρος προς (ήπια) 
αξιοποίηση. Η RIS αναδεικνύει αυτήν την παράμετρο και θεωρεί ότι το περιβαλλοντικό 
και πολιτιστικό απόθεμα αποτελεί τη βάση για μια νέα εξειδίκευση.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα για την προστασία τη φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς και επιπλέον για την ανάδειξη και ήπια αξιοποίησή της. Όσον 
αφορά τον πολιτισμό προτεραιότητα έχει η προστασία μνημείων της παγκόσμιας 
κληρονομιάς καθώς επίσης και η δικτύωση των σημαντικών πόρων, παράλληλα με την 
ανάδειξη πτυχών της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας. Στη δε περίπτωση του 
περιβάλλοντος η ανάγκη επικεντρώνεται στην προστασία των χαρακτηρισμένων 
βιοτόπων (που συνήθως υφίστανται σημαντικές πιέσεις από την οικονομική 
δραστηριότητα & περιορισμούς στη διαχείρισή τους ως συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης), υπό μια συντονισμένη διαχείριση και δικτύωση.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ 6(γ) και 6(δ) του ΘΣ 6:

Οι δράσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο των παραπάνω επενδυτικών προτεραιοτήτων 
σε συνδυασμό με άλλες που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη 
θεματική δικτύωση και την απασχόληση συμβάλλουν στην προώθηση θεματικού 
(«πράσινου» κ.ά.) βιώσιμου τουρισμού.

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει και τη διάσταση του περιορισμού των 
ανθρωπογενών επιπτώσεων. Η Κοινοτική Οδηγία 97/2001(Κ.Ο.) θέτει το πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων, όσον αφορά τα μεγέθη των οικισμών που πρέπει να καλύπτονται από 
εγκαταστάσεις και συστήματα Ε.Ε.Λ. και η ΠΙΝ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύψει την 
υποχρέωση. Απομένει η πλήρης κάλυψη των αναγκών των Μικρών Νησιών, αλλά 
ανάγκες υφίστανται και πέραν της Κ.Ο., με εστίαση σε τουριστικά αναπτυγμένες 
περιοχές.

Όσον δε αφορά στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η ΠΙΝ ακολουθεί 
τον ΠΕΣΔΑ, που βρίσκεται σε φάση προσαρμογής στο νέο εθνικό σχεδιασμό και την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ.(Κ.Ο.) Η προβλεπόμενη Ολοκληρωμένη Διαχείριση (ΟΔΣΑ) 
περιλαμβάνει (πλην της ανακύκλωσης) τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας, 
προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των υπολειμμάτων προς διάθεση, 
Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις προβλέπεται να δημιουργηθούν στην ΠΙΝ και είναι 
προφανές ότι τα μεγέθη αυτά δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η περιφερειακή πολιτική. 
Η τελευταία Αντίθετα, η ΠΙΝ αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα την ανάγκη 
ολοκλήρωσης των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Σ.Μ.Α. κλπ) σε Μικρά 
Νησιά.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών από το ΠΕΠ αξιοποιείται η ΕΠ 6(α) του ΘΣ 6, 
για τα στερεά απόβλητα Μικρών Νησιών,

ενώ μέσω της Τομεακής πολιτικής (και με συνδρομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής) 
θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ΕΕΛ (κατά προτεραιότητα κάλυψη απαιτήσεων Κ.Ο.) 
και ΟΣΔΑ (με βάση τις προβλέψεις του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ).
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• της αναγκαίας εξοικονόμησης στους υδατικούς και ενεργειακούς πόρους:

Παρά το θετικό υδατικό ισοζύγιο στα νησιά της ΠΙΝ, είναι αναγκαία η ορθολογική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων γενικά. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) 
θέτει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται, με αναφορά στα Σχέδια Διαχείρισης 
των Λεκανών Απορροής. Αυτά προβλέπουν μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, δράσεις 
διαχείρισης και βελτίωσης της ποιότητας των νερών και εξασφάλισης της επάρκειας των 
υδατικών πόρων, καθώς και μηχανισμούς παρακολούθησης.

Παράλληλα, η ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση του πόσιμου νερού, προϋποθέτει τη 
μείωση της υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα σε αρκετές περιπτώσεις, γεγονός 
που παραπέμπει στην αντιμετώπιση των διαρροών από τα υπάρχοντα συστήματα και 
στον εμπλουτισμό του υδατικού ισοζυγίου. Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει από τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και απαιτείται πλέον να εστιάσει στις περιοχές 
με έντονο πρόβλημα. Εκεί που απαιτείται συνολική επανατοποθέτηση της λύσης με 
συνδιασμό αξιοποίησης υπόγειας υδροφορίας και επιφανειακής απορροής (π.χ. 
Κέρκυρα), τον κύριο λόγο έχει η Τομεακή πολιτική, ενώ η περιφερειακή πολιτική θα 
εστιάσει σε σχετικά μικρότερης κλίμακας προβλήματα, με έμφαση στη μείωση των 
απωλειών από τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα (π.χ. Ζάκυνθος).

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αξιοποιείται η ΕΠ 6(β) του Θεματικού Στόχου 6:

Όσον αφορά στην κατανάλωση ενεργειακών πόρων και τους ρύπους, η ΠΙΝ 
χαρακτηρίζεται γενικά από χαμηλά επίπεδα εκπομπών. Παρόλα αυτά, εστίες αυξημένης 
σχετικά ρύπανσης προέρχονται κυρίως από το δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα των 
αστικών κέντρων. Λόγω της περιορισμένης χρήσης ΑΠΕ και των περιορισμών 
μελλοντικής ανάπτυξής τους (π.χ. αιολική) λόγω νησιωτικής ιδιομορφίας και 
τουριστικής ανάπτυξης, σημαντικός παράγοντας καθίσταται η ενεργειακή 
Προτεραιότητα δίδεται σε μεγάλα δημόσια συγκροτήματα με πολύωρη λειτουργία (π.χ. 
Νοσοκομεία κλπ), δημόσιους αστικούς χώρους, στην κατοικία (ιδίως σε ιστορικά-
παραδοσιακά σύνολα), σε μεγάλες (τουριστικές κυρίως) επιχειρήσεις, αλλά και σε 
απομονωμένες περιοχές, όπου ο συνδυασμός της εξοικονόμησης με τη χρήση ΑΠΕ 
τοπικής κλίμακας μπορεί να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, από την περιφερειακή πολιτική αξιοποιείται η 
ΕΠ 4(γ) του Θεματικού Στόχου 4:

με την «οριζόντια» συνδρομή των Τομεακών Πολιτικών στους τομείς της κατοικίας 
(συμπληρωματικά).

Οι ανάγκες των ΜΜΕ της ΠΙΝ σχεδιάζονται να καλυφθούν  από το ΕΠΑΝΕΚ.

• του περιορισμού των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους:

Η ΠΙΝ παρότι γενικά χαρακτηρίζεται από ομαλές κλιματολογικές συνθήκες, εντούτοις 
είναι σε ένα βαθμό ευάλωτη σε κινδύνους που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος. 
Ο εκτεταμένος παράκτιος χώρος με τις κλίσεις των εδαφών, είναι εκτεθειμένος στις 
μακρόσυρτες αλλαγές με τα φαινόμενα διάβρωσης των ακτών, και η ενδοχώρα στις 
πυρκαγιές και στις κατά καιρούς πλημμύρες.
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Πέραν αυτών η ΠΙΝ λόγω γεωμορφολογίας, απειλείται από φαινόμενα όπως η έντονη 
και συχνά επαναλαμβανόμενη σεισμικότητα ή από τον κίνδυνο μόλυνσης των 
θαλάσσιων υδάτων από παράκτιες και θαλάσσιες δραστηριότητες (περιλαμβανομένων 
και των ερευνητικών εργασιών για την εξόρυξη υδρογονανθράκων) που συμβαίνουν 
στον ευρύτερο χώρο. Επίσης, η εμπειρία δείχνει ότι η σωστή εφαρμογή μέτρων 
πρόληψης & διαχείρισης κινδύνου μειώνει δραστικά το βαθμό καταστρεπτικότητας και 
για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η οργάνωση της πρόληψης και του συντονισμού της 
διαχείρισης των επιπτώσεων, στη βάση ενός  περιφερειακού σχεδίου αξιολόγησης 
κινδύνων.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ 5(α) και 5(β) του 
Θεματικού Στόχου 5.

Ο αστικός ιστός της ΠΙΝ αποτελείται από ένα αστικό κέντρο και ορισμένες μεσαίου 
μεγέθους αστικές συγκεντρώσεις. Ο χώρος αυτός αντιμετωπίζει κλιμακούμενα 
προβλήματα υποβάθμισης και συμφόρησης. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται η αναζωογόνηση 
του δημόσιου περιβάλλοντος και η διαχείριση της κυκλοφορίας σε επίπεδο περιοχής ή 
γειτονιάς.

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιείται η ΕΠ 6(ε) του Θεματικού Στόχου 
6:

• της βελτίωσης της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής συνδεσιμότητας:

Για την ΠΙΝ, οι συνθήκες προσπελασιμότητας συνδέονται με το νησιωτικό της 
χαρακτήρα. Παρά τις βελτιώσεις των υποδομών, παραμένει ανοικτό το ζήτημα της 
«εσωτερικής», και της δια-περιφερειακής συνδεσιμότητας, με όρους χρόνου και 
κόστους. Ενδεικτική είναι εξάλλου η κατάταξη της ΠΙΝ στην 248η θέση σε σύνολο 262 
ευρωπαϊκών Περιφερειών στο δείκτη «Υποδομές - προσβασιμότητα» (ό.π. )

Παρά τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες, η ΠΙΝ είναι αναγκαίο να επανατοποθετήσει το 
ζήτημα στο επίπεδο της «συνδετικότητας» έναντι αυτού της «προσπελασιμότητας», 
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

Το «τρίγωνο» αστικό κέντρο-λιμάνι-αεροδρόμιο κάθε μεγάλου νησιού είναι το σημείο 
αναφοράς για τη διασύνδεση με τα ΔΔΜ της περιοχής, συστατικό στοιχείο της RIS και 
«πύλη» για τη σύνδεση με την ενδοχώρα. Η δε υποστήριξη του ανερχόμενου θαλάσσιου 
τουρισμού (RIS), δημιουργεί την ανάγκη ολοκλήρωσης σχετικών υποδομών, ενώ η 
βελτίωση των συνθηκών χερσαίας και θαλάσσιας, πολυτροπικής, ασφαλούς & φιλικής 
προς το περιβάλλον επικοινωνίας με την ενδοχώρα και ιδιαίτερα τις απομονωμένες 
περιοχές, συμπληρώνει τις προτεραιότητες. Τα παραπάνω σε μεγάλο βαθμό αφορούν την 
«οριζόντια» προτεραιότητα για την ολοκλήρωση των έργων του τομέα, που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και δεν θα ολοκληρωθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013.Επίσης είναι συμβατά σε σημαντικό βαθμό με τη λογική του «Στρατηγικού 
Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών» της χώρας για την νέα Προγραμματική Περίοδο 
(ΣΠΕΜ 2014-2020).

Για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, αξιοποιούνται οι ΕΠ 7(β) και 7(γ) του ΘΣ 7, 
καθώς και η ΕΠ 6(γ) του ΘΣ 6, όσον αφορά στις τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.



EL 24  EL

Από την παρουσίαση αυτή προκύπτει η έντονη συνέργεια της Περιφερειακής 
Στρατηγικής με Τομεακές Στρατηγικές & Πολιτικές, όπως αυτές για την Αγροτική 
Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα, το Περιβάλλον & τις Υποδομές, καθώς και το 
Ανθρώπινο Δυναμικό, αλλά και με τη χωρική Στρατηγική για την «Μακρο-Περιφέρεια 
Αδριατικής - Ιονίου».

Σε γενικές γραμμές η αναγκαία αυτή συνεισφορά (κυρίως σύμφωνα με το Σ.Ε.Σ., αλλά 
και την αρχή της συγκέντρωσης των πόρων ανά κατηγορία Περιφερειών), 
αποτυπώνεται στη συνέχεια ανά Γενικό Στόχο Περιφερειακής Στρατηγικής (ΓΣ):

ΓΣ1:Διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος & προτύπου με αναφορά στην 
«έξυπνη εξειδίκευση»

Συμβολή ΠΕΠ μέσω:

ΘΣ1:Ενίσχυση της ΕΤΑΚ

ΘΣ2: Ενίσχυση της πρόσβασης και χρήσης ΤΠΕ

ΘΣ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

ΘΣ8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης

Συμβολή Τομεακών ΕΠ:

ΕΠΑΝΕΚ, «Αγροτική Ανάπτυξη», «Θάλασσα και Αλιεία» , «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΓΣ2: Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού, με γνώμονα την παροχή «ίσων ευκαιριών»

Συμβολή ΠΕΠ μέσω:

ΘΣ9:Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη ΔΒΜ

Συμβολή Τομεακών ΕΠ:

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Αγροτική 
Ανάπτυξη»

Συμβολή Ταμείων & Ειδικών Προγραμμάτων: 

«Π.Α.Ν.»

ΓΣ3: Διαχείριση του περιβάλλοντος & του χώρου, στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας 

Συμβολή ΠΕΠ μέσω:

ΘΣ4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων
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ΘΣ5: Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνου

ΘΣ6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση βιώσιμης χρήσης των πόρων

ΘΣ7: Προώθηση βιώσιμων μεταφορών»

Συμβολή Τομεακών ΕΠ:

«Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Αγροτική Ανάπτυξη», 
«Θάλασσα και Αλιεία»

Συμβολή Ταμείων & Ειδικών Προγραμμάτων:

«Ταμείο Συνοχής», «Εδαφικής Συνεργασίας»

Η προώθηση της χωρικής ανάπτυξης, περιλαμβάνεται στο ΓΣ3 και εξυπηρετείται από το 
ΠΕΠ  μέσω των περισσότερων ΘΣ, και από όλα τα Τομεακά ΕΠ και ΕΠ «Εδαφικής 
συνεργασίας» η δε «αναβάθμιση των ικανοτήτων της Δημόσιας διοίκησης» εξυπηρετείται 
από το Τομεακό ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

 

Δ. Η συμβολή του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 στην Περιφερειακή Στρατηγική

Η υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής επιχειρείται σε σημαντικό βαθμό μέσω 
του (Π.Ε.Π.) Ιονίων Νήσων 2014-2020, το οποίο διαρθρώνεται στους παρακάτω Άξονες 
Προτεραιότητας (Θεματικούς Στόχους και Επενδυτικές Προτεραιότητες):

1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ, που είναι συμβατός με την 1η 
Χρηματοδοτική Προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής και ενσωματώνει:

ΘΣ 1

• ενίσχυση υποδομών Ε/Κ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ικανότητας 
ανάπτυξης αριστείας (ΕΠ 1α).

• ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξη και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ (ΕΠ 1β).

ΘΣ 2

• ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΑ, κυρίως στον «ψηφιακό πολιτισμό», την 
«ηλεκτρονική υγεία» κ.ά. (ΕΠ. 2γ).

• ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ κλπ (ΕΠ 2β)

 ΘΣ 3

• προαγωγή της επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομική 
αξιοποίησης νέων ιδεών (ΕΠ 3α).
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• στήριξη της ικανότητας των Μ.Μ.Ε. να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 
(ΕΠ. 3δ).

 

2.Προστασία του Περιβάλλοντος & Αειφόρος ανάπτυξη, που είναι συμβατός με την 
3η Χρηματοδοτική Προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής και ενσωματώνει:

ΘΣ 4

• στήριξη της ενεργειακής απόδοσης στις δημόσιες υποδομές και τη στέγαση 
(ΕΠ.4γ)

ΘΣ 5

• στήριξη των επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΕΠ 5α).
• η προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων (ΕΠ.5β).

ΘΣ 6

• επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων (ΕΠ 6α).
• επενδύσεις στον τομέα των υδάτων (ΕΠ 6β).
• διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

(ΕΠ.6γ), περιλαμβανομένων τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας
• προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας (ΕΠ.6δ).
• ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (Ε.Π. 6ε)

3.Ενίσχυση υποδομών μεταφορών, που είναι συμβατός με την 4η Χρηματοδοτική 
Προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής και ενσωματώνει:

ΘΣ 7

• ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας (ΕΠ.7β).
• ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων θαλάσσιας μεταφοράς φιλικών προς το 

περιβάλλον (ΕΠ 7γ).

4.Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας & πρόνοιας, που είναι συμβατός με την 2η 
Χρηματοδοτική Προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής και ενσωματώνει:

ΘΣ 9

• επενδύσεις σε υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές (ΕΠ.9α).
• ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης (ΕΠ 10α).

5.Κοινωνική ένταξη, ανθρώπινο δυναμικό & καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων, που είναι συμβατός με την 2η Χρηματοδοτική Προτεραιότητα της Εθνικής 
Στρατηγικής και ενσωματώνει:

ΘΣ 8
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• πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη 
ενεργά άτομα κλπ (ΕΠ 8i)

• αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα, δημιουργία επιχειρήσεων κλπ (ΕΠ 8iii)
• προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

αλλαγές (ΕΠ 8v)

ΘΣ 9

• ενεργός ένταξη με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (ΕΠ 9i)
• ενεργός ένταξη περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (ΕΠ.9i)
• καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας (ΕΠ 9.iii)
• βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες (ΕΠ 

9iv)
• προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΠ.9ν)
• υιοθέτηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(ΕΠ 9vi)

6.Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7.Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

 

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, κατά περίπτωση, των 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.

Πίνακας 1: Αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων

Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

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 περιορισμένη έως σήμερα, 
ερευνητική δραστηριότητα, 
ειδικά σε τομείς 
περιφερειακού ενδιαφέροντος 
και περιορισμένα 
αποτελέσματα στην 
ακαδημαϊκή διαδικασία 
παραγωγής νέων καινοτόμων 
ιδεών στην ΠΙΝ (διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις κτλ) κατατάσσει 
την Π.Ι.Ν. σε  μία από τις  
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

τελευταίες θέσεις στις 
επιδόσεις στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη σε σχέση με τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες της 
χώρας.

• Ανάγκη υποστήριξης και 
συγκράτησης του 
επιστημονικού ανθρώπινου 
δυναμικού στην Περιφέρεια

• Εξυπηρέτηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
δαπάνες σε Ε&Κ που θα 
ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ 
για το 2020

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

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην έρευνα και 
καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης 
και του τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της 
προαγωγής επενδύσεων στην 
ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, στη μεταφορά 
τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική 
καινοτομία, στις εφαρμογές 
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, 
στην ενθάρρυνση της ζήτησης, 
στη δικτύωση, στα συμπλέγματα 
φορέων και στην ανοιχτή 
καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη 
της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, 
δοκιμαστικών δράσεων, 
ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων 
ικανοτήτων παραγωγής και 
πρώτης παραγωγής, ειδικά σε 
βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 
των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής

• Έχει εντοπιστεί απουσία 
συνεργασιών για τη 
δημιουργία & μεταφορά 
τεχνογνωσίας από τον 
ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο 
προς τις τοπικές επιχειρήσεις, 
παρόλο που τα τμήματα των 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Περιφέρειας 
σχετίζονται με ορισμένες από 
τις βασικές παραγωγικές 
δραστηριότητες της 
Περιφέρειας. 

• Περιορισμένη είναι και η 
υιοθέτηση καινοτόμου 
πνεύματος, όσο και εισαγωγή 
τεχνολογικών εξελίξεων και 
προηγμένων εφαρμογών στο 
παραγωγικό σύστημα.

• Ανάγκη εμπλοκής του 
ιδιωτικού τομέα σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην 
ερευνητική διαδικασία.

• Εξυπηρέτηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
δαπάνες σε Ε&Κ που θα 
ανέρχονται στο 2% του ΑΕΠ 
για το 2020

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

• Η ΠΙΝ, ακολουθώντας σε 
γενικές γραμμές τις τάσεις της 
χώρας, καταλάμβανε μια από 
τις τελευταίες τέσσερις θέσεις 
στη κατάταξη των ελληνικών 
Περιφερειών όσον αφορά στη 
χρήση ψηφιακών μέσων, 
εικόνα που βελτιώνεται 
τελευταία. Η έως σήμερα 
προσπάθεια περιορίστηκε 
στην «οριζόντια» εισαγωγή 
ΤΠΕ τόσο στον ιδιωτικό, όσο 
και στο δημόσιο χώρο, 
εμφανίζοντας έλλειμμα στη 
στοχευόμενη εισαγωγή ΤΠΕ 
στο παραγωγικό και 
κοινωνικό σύστημα

• Ανάγκη ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας στους 
τομείς της δημιουργικής/ 
πολιτιστικής οικονομία.

• Ανάγκη εισαγωγής και 
αξιοποίησης σύγχρονων 
εργαλείων και εφαρμογών 
ΤΠΕ για την αξιοποίηση του 
πολιτιστικού αποθέματος.

• Εξυπηρέτηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

• Ανάγκη αξιοποίησης και 
ανάδειξης της πολιτιστικής 
περιουσίας της ΠΙΝ, μέσω 
ενσωμάτωσης προηγμένων 
τεχνολογικών διαδικασιών 
και εργαλείων και ανάδειξης 
και προβολής των πόρων της 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

Περιφέρειας για την 
υποστήριξη του παραγωγικού 
συστήματος στους τομείς 
προτεραιότητας (Τουρισμός-
Πολιτισμός- Περιβάλλον)

• Ανάγκη αναβάθμισης των 
δημοσίων υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας, αλλά και της 
πρόσβασης σε αυτές, μέσω 
ενσωμάτωσης σύγχρονων 
τεχνολογικών εφαρμογών, 
προκειμένου να αμβλυνθούν 
φαινόμενα κοινωνικού 
αποκλεισμού.

• Εξυπηρέτηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

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

• Μονοκαλλιέργεια του 
παραγωγικού μοντέλου της 
ΠΙΝ με ενδείξεις 
στασιμότητας στον τομέα του 
τουρισμού & φθίνουσα 
πορεία του πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα

• Ανάγκη διαφοροποίησης και 
εκσυγχρονισμού του 
περιφερειακού παραγωγικού 
μοντέλου.

• Ανάγκη αξιοποίησης τοπικών 
συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, για την 
ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της 
παραγωγής νέων προϊόντων 
& υπηρεσιών σε τομείς 
προτεραιότητας (στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης) 

• Ανάγκη ενίσχυσης 
παραγωγικών δικτύων 
συνεργασίας στους τομείς 
περιφερειακής εξειδίκευσης.

• Ανάγκη υποστήριξης και 
εκκόλαψης νέων 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

επιχειρήσεων.
• Ανάγκη ενίσχυσης της 

δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων με 
χαρακτηριστικά τεχνολογικής 
και μη, καινοτομίας.

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

• Ιδιαίτερα περιορισμένη 
καινοτόμος δραστηριότητα 
ιδίως στο παραγωγικό 
σύστημα, που πιστοποιείται 
από τη σχετικά χαμηλή θέση 
της Π.Ι.Ν.

• Ανάγκη υποστήριξης της 
καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας 

• Εξυπηρέτηση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

• Ανάγκη δημιουργίας 
μηχανισμού υποστήριξης της 
καινοτομίας  στους τομείς 
προτεραιότητας της 
Περιφέρειας 
(Αγροδιατροφική Αλυσίδα, 
Θαλάσσια Οικονομία, 
Δημιουργική Οικονομία, 
Ποιοτικός Τουρισμός).

• Παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών προς νέους 
(κυρίως) επιχειρηματίες της 
Περιφέρεια, σε αντιστοιχία με 
τις εξειδικεύσεις και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα 
του παραγωγικού συστήματος 
κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας

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

4c - Στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 

• Οι ιδιαίτερες συνθήκες της 
νησιωτικότητας δημιουργούν 
περιορισμούς στη 
διαθεσιμότητα ενεργειακών 
πόρων.
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

τους τομείς των δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης

• Ανάγκη για ενεργειακή 
εξοικονόμηση και παραγωγή 
ενέργειας από εναλλακτικές 
πηγές, με μεθόδους συμβατές 
στην νησιωτικότητα.

• Ανάγκη ενεργειακής 
εξοικονόμησης σε κτίρια 
δημόσιας χρήσης και γενικά 
δημόσιες υποδομές και 
δίκτυα, όπως επίσης και 
στον  τομέα της κατοικίας, 
για τη συνολική μείωση της 
εξάρτησης και του 
λειτουργικού κόστους

• Ανάγκη για βελτίωση του 
μικροκλίματος του αστικού 
περιβάλλοντος και βελτίωση 
του θερμικού ισοζυγίου με 
βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 
δημόσιων ανοικτών χώρων

• Συμβολή στους στόχους της 
Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, 
όπως εξειδικεύονται στο 
ΕΠΜ: Συμμετοχή των 
Ανανεώσιμων Πηγών στο 
ενεργειακό ισοζύγιο κατά 
20% - Μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 
15%, ως προς τα 
προβλεπόμενα επίπεδα για το 
2020, μέσω βελτιώσεων στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα. - 
Μείωση των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου κατά 
4% (σε σχέση με τα επίπεδα 
του 2005)

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

• Οι επιπτώσεις από την 
αλλαγή του κλίματος 
επιδρούν στην ΠΙΝ, μέσω της 
αύξησης της θερμοκρασίας, 
της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας, της διάβρωσης 
εδαφών κλπ, 

• Ανάγκη προώθησης 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

πολιτικών για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής και 
μέτρων προσαρμογής σε αυτή

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

5b - Προώθηση των επενδύσεων 
για την αντιμετώπιση ειδικών 
κινδύνων, εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας στις καταστροφές 
και ανάπτυξη συστημάτων 
διαχείρισης των καταστροφών

• Λόγω θέσεως και 
γεωμορφολογίας, η ΠΙΝ 
αντιμετωπίζει ορισμένους 
ιδιαίτερα σημαντικούς 
κινδύνους και απειλές , όπως 
η σεισμική δραστηριότητα και 
η ρύπανση/μόλυνση του 
θαλάσσιου χώρου 

• Ανάγκη προληπτικής κυρίως 
αντιμετώπισης κινδύνων που 
δεν συνδέονται άμεσα με την 
κλιματική αλλαγή, αλλά με 
άλλους φυσικούς και 
ανθρωπογενείς παράγοντες

• Ανάγκη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις της Κ.Ο. 
2007/60/ECκαι υλοποίησης 
δράσεων που προκύπτουν 
από τα Σχέδια Διαχείρισης 
και Αξιολόγησης Κινδύνου 
Πλημμύρας

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

• Ανάγκη για την συμπλήρωση 
των υποδομών και των 
λειτουργιών διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, 
ιδιαίτερα στα Μικρά Νησιά

 

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

• Έχουν εντοπιστεί στοιχεία 
υποβάθμισης των υδατικών 
πόρων στην ΠΙΝ, τόσο των 
πόσιμων, όσο και των 
επιφανειακών, υπογείων και 
θαλάσσιων υδάτων, λόγω της 
μη ορθολογικής προώθησης 
των παραγωγικών 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

δραστηριοτήτων και της 
έλλειψης αειφορικού 
σχεδιασμού διαχείρισης

• Ανάγκη για την προώθηση 
πολιτικών ορθής διαχείρισης 
των υδάτων, μείωσης των 
απωλειών στα δίκτυα 
πόσιμου ύδατος και 
παρακολούθησης ποιότητας 
θαλάσσιου περιβάλλοντος

• Ανάγκη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις της K.O. 
2000/60/EU και υλοποίησης 
δράσεων που προκύπτουν 
από τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής

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

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

• Το πλούσιο ιστορικό, 
αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό 
απόθεμα της ΠΙΝ, υφίσταται 
πιέσεις από το χρόνο και την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Παράλληλα αποτελεί στοιχείο 
του τοπικού συγκριτικού 
πλεονεκτήματος.

• Επιβάλλεται έτσι, η 
υιοθέτηση πολιτικών για την 
προστασία, ανάδειξη και ήπια 
αξιοποίηση  στοιχείων της 
ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σε σύνδεση με 
τη λογική της έξυπνης 
εξειδίκευσης

• Στην ίδια κατεύθυνση η 
σημαντική σύγχρονη 
πολιτιστική δημιουργία, που 
συνθέτει την τοπική 
ταυτότητα χρήζει 
ενθάρρυνσης & ενίσχυσης, 
ακόμη και στο πλαίσιο 
εκσυγχρονισμού του 
παραγωγικού μοντέλου. 

• Ανάγκη συμπλήρωσης 
τουριστικών υποδομών 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

μικρής κλίμακας 

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

6d - Προστασία και 
αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και του εδάφους 
και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω του δικτύου Natura 2000, 
και των πράσινων υποδομών

• Το φυσικό περιβάλλον της 
Περιφέρειας, χαρακτηρίζεται 
από υψηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας. Στις 
περιοχές NATURA (με 
εξαίρεση το ΕΘΠΖ και τον 
Ε.Δ. Αίνου) δεν υπάρχει 
πλαίσιο & σύστημα 
διαχείρισης και είναι έντονη 
η ανάγκη για παρεμβάσεις 
διαχείρισης (μελέτες, σχέδια 
δράσης κλπ)

• Ανάγκη για προώθηση 
πολιτικών προστασίας, 
διαχείρισης και ήπιας 
αξιοποίησης οικοσυστημάτων 
και περιοχών φυσικού 
κάλλους

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

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

• Οι αστικές συγκεντρώσεις της 
Περιφέρειας έχουν 
συσσωρεύσει ποικίλα και 
πολύπλοκα προβλήματα, που 
υποβαθμίζουν το επίπεδο 
διαβίωσης και την 
καθημερινότητα των πολιτών

• Ανάγκη για εφαρμογή 
παρεμβάσεων βελτίωσης του 
αστικού περιβάλλοντος 

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

• Η ενδοπεριφεριακή 
συνδεσιμότητα προϋποθέτει 
ένα ικανό μεταφορικό 
σύστημα επιβατών και 
εμπορευμάτων στο χερσαίο 
χώρο της ΠΙΝ

• Ανάγκη για αναβάθμιση της 
οδικής  διασύνδεσης με 
κόμβους ΔΕΔ-Μ.

• Ανάγκη για συμπλήρωση και 
αναβάθμιση υποδομών για 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

την οδική ασφάλεια των 
χερσαίων μεταφορών

• Ανάγκη για διασφάλιση 
συνθηκών ασφαλούς 
κυκλοφορίας (κατοίκων και 
επισκεπτών) στην ενδοχώρα, 

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 
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

• Ο εκσυγχρονισμός του 
παραγωγικού μοντέλου της 
ΠΙΝ, απαιτεί ολοκληρωμένα 
και ποιοτικά συστήματα 
μεταφορών Η «ενδο» και 
«δια» περιφερειακή 
συνδεσιμότητα προϋποθέτει 
ένα ενιαίο μεταφορικό 
σύστημα επιβατών, 
τουριστών και εμπορευμάτων 
στο θαλάσσιο χώρο.

• Ανάγκη για ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής 
κινητικότητας, μέσω 
αναβάθμισης και 
συμπλήρωσης του 
μεταφορικού συστήματος 
διακίνησης επιβατών και 
εμπορευμάτων, με έμφαση 
στο θαλάσσιο χώρο

• Ανάγκη για βελτίωση και 
συμπλήρωση των λιμενικών 
υποδομών της Περιφέρειας 
και των υπηρεσιών που 
παρέχουν, στο πλαίσιο 
διασύνδεσης με τα ΔΕΔ-Μ

• Ανάγκη για ολοκλήρωση και 
δικτύωση τουριστικών 
λιμενικών υποδομών 
(κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας)

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

8i - Πρόσβαση των ατόμων που 
αναζητούν εργασία και των μη 
ενεργών οικονομικά ατόμων στην 
απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροχρόνια ανέργων και των 

• Αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης 

• Μείωση του ποσοστού 
ανεργίας, κυρίως σε ομάδες 
με υψηλά ποσοστά ανεργίας, 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

εργατικού δυναμικού ατόμων που βρίσκονται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός 
της αγοράς εργασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση και της υποστήριξης 
της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

όπως, οι μακροχρόνια 
άνεργοι, οι γυναίκες, οι 
άνεργοι με χαμηλά τυπικά 
προσόντα και τα νοικοκυριά 
χωρίς κανένα εργαζόμενο.

• Περαιτέρω επιδείνωση των 
συνθηκών της αγοράς 
εργασίας λόγω της 
οικονομικής ύφεσης

• Ανάσχεση της φυγής νέων 
αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την 
Περιφέρεια

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
70% ποσοστό απασχόλησης 
(ηλικίες 20-64) για το 2020

• Συνάφεια με την 
προτεραιότητα του Συμφώνου 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων   ανθρώπινου 
δυναμικού - ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση»

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

• Αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης.

• Ανάγκη τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και 
δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
στους τομείς προτεραιότητας 
RIS της Περιφέρειας

• Η παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, από την μία 
δυσκολεύει την εύρεση 
απασχόλησης, από την άλλη 
δημιουργεί ευκαιρίες στην 
ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματιών.

• Συμβολή στο περιεχόμενο της 
προτεραιότητας του 
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 
2014-2020 «Ανάπτυξη και 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

αξιοποίηση ικανοτήτων  
ανθρώπινου δυναμικού-
ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση»

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 για υποστήριξη της 
διαδικασίας προσαρμογής 
των επιχειρήσεων στις 
αλλαγές, που απαιτούνται 
ιδίως για την προώθηση της 
στρατηγικής της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας.

• Ανάγκη αναβάθμισης του 
εργατικού δυναμικού με νέες 
δεξιότητες.

• Συμβολή στο περιεχόμενο της 
προτεραιότητας του 
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 
2014-2020 «Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση ικανοτήτων  
ανθρώπινου δυναμικού-
ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση»

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

• Η θέση της ΠΙΝ στις 
υποδομές υγείας, μετά από τις 
παρεμβάσεις των τελευταίων 
χρόνων, εμφανίζεται σχετικά 
βελτιωμένη.

• Αναγκαία είναι ηι 
ολοκλήρωση των υποδομών 
αυτών στους τομείς υγείας, 
ψυχικής υγείας και πρόνοιας, 
που θα συμβάλει σημαντικά 
στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της 
‘άμβλυνσης’ των ανισοτήτων 
πρόσβασης 

09 - Προώθηση της 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ • Οι επιπτώσεις της 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

κοινωνικής ένταξης και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε 
διάκρισης

άλλων και με σκοπό την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών 
και της δραστήριας συμμετοχής 
και τη βελτίωση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης

οικονομικής κρίσης έχουν 
εντείνει, τόσο τις 
οικονομικές, όσο και τις 
κοινωνικές ανισότητες στην 
ΠΙΝ.Η έλλειψη απασχόλησης 
για σημαντικό μέρος του 
πληθυσμού, αποτελεί 
παράγοντα που εντείνει το 
φαινόμενο της φτώχειας. Αν 
και η εποχική αύξηση της 
απασχόλησης στην ΠΙΝ, την 
τουριστική περίοδο, 
λειτουργεί ως ανάχωμα, τα 
επίπεδα ανεργίας παραμένουν 
σε κρίσιμα επίπεδα, ιδιαίτερα 
για τις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες

• Ανάγκη προώθησης 
πολιτικών υποστήριξης της 
κοινωνικής ένταξης και της 
απασχολησιμότητας των 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
70% ποσοστό απασχόλησης 
(ηλικίες 20-64) για το 2020

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
μείωση κατά 450.000 του 
αριθμού ατόμων σε 
κατάσταση ή σε κίνδυνο 
φτώχειας ή αποκλεισμού για 
το 2020

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

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομά

• Σε ορισμένες περιοχές της 
ΠΙΝ υπάρχουν κοινωνικές 
ομάδες (π.χ Ρομά) που 
χαρακτηρίζονται από 
περιορισμένη κοινωνική 
ένταξη

• Ανάγκη για ανάληψη 
πρωτοβουλιών υποστήριξης 
των περιθωριοποιημένων 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

κοινοτήτων (π.χ. Ρομά, 
μετανάστες) για την 
κοινωνική και οικονομική 
ένταξή τους

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
μείωση κατά 450.000 του 
αριθμού ατόμων σε 
κατάσταση ή σε κίνδυνο 
φτώχειας ή αποκλεισμού για 
το 2020

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

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

• Ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες της ΠΙΝ (ΑΜΕΑ, 
γυναίκες) αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες και 
προβλήματα, που έχουν 
επιδεινωθεί από την κρίση

• Ανάγκη για ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και 
καταπολέμησης των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας

• Ανάγκη για υποστήριξη των 
γυναικών θυμάτων βίας, 
μέσω της ανάπτυξης 
σχετικών δομών και 
υπηρεσιών

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

• Η οικονομική κρίση 
περιορίζει τις δυνατότητες 
πρόσβαση σε κοινωνικά 
συστήματα, για σημαντικές 
ομάδες του πληθυσμού, 
ιδιαίτερα δε για τις ευάλωτες

• Ανάγκη εξασφάλισης 
ελάχιστου δυνατού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας σε όλους 
και ειδικά σε αυτούς που 
αντιμετωπίζουν αδυναμία 
πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υγείας (ανασφάλιστοι, 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

πολίτες χαμηλού 
εισοδήματος, 
απομακρυσμένων περιοχών, 
ευάλωτων και ειδικών 
ομάδων του πληθυσμού)

• Ανάγκη ενίσχυσης των 
κοινωνικής φροντίδας και 
πρόνοιας ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, 
ΑΜΕΑ, Ρομά, γυναίκες, 
μετανάστες κ.ά.)

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

• Η διεύρυνση των επιπέδων 
φτώχειας συνδέεται με τη 
μείωση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, ιδιαίτερα 
στους νέους και τις ευάλωτες 
ομάδες. Υφίσταται έτσι η 
ανάγκη δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και προώθησης 
εναλλακτικών μορφών 
επιχειρηματικότητας

• Ανάγκη για προώθηση της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας με 
έμφαση στους τομείς 
φροντίδας και 
περιβαλλοντικών & 
πολιτιστικών πόρων

• Απόκριση στις απαιτήσεις του 
Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ του Επιτρόπου 
Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης και 
του Υπουργού Υγείας που 
αφορά στην προώθηση 
απασχόλησης των ληπτών 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας

• Συμβολή στον εθνικό στόχο 
της Ε2020 που αναφέρεται 
στο ΕΠΜ για 70% ποσοστό 
απασχόλησης (ηλικίες 20-64) 
για το 2020
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

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

9vi - Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων

• Σε ορισμένες εδαφικές 
ενότητες, όπως οι σχετικά 
απομονωμένες, τα 
προβλήματα της 
απασχόλησης αποκτούν 
ιδιαίτερη ένταση

• Η ενεργοποίηση του τοπικού 
ανθρώπινου δυναμικού για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των 
κατοίκων στην αγορά 
εργασίας και τη δημιουργία 
επιχειρηματικότητας, με 
ιδιαίτερη μέριμνα σε ομάδες 
και περιοχές με αναπτυξιακή 
υστέρηση και γεωγραφική 
απομόνωση, αποτελεί 
ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη

10 - Eπένδυση 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

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο της 
ΠΙΝ είναι σχετικά χαμηλό, 
όπως πιστοποιείται από μια 
σειρά παραγόντων (σχολική 
διαρροή, χαμηλό ποσοστό με 
γ’θμια εκπαίδευση κλπ). Οι 
υποδομές αποτελούν έναν 
επιπλέον παράγοντα με 
επιρροή στο επίπεδο 
εκπαίδευσης των κατοίκων.

• Ανάγκη περαιτέρω 
βελτίωσης, ολοκλήρωσης & 
συμπλήρωσης των υποδομών 
α’θμιας & β’θμιας 
εκπαίδευσης, ως βασικής 
προϋπόθεσης για την 
δημιουργία ελκυστικού 
περιβάλλοντος για την 
παροχή γνώσης και 
δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση 
την συγκράτηση του 
μαθητικού πληθυσμού 

• Συμβολή στο εθνικό στόχο 
της Ευρώπης 2020 που 
αναφέρεται στο ΕΠΜ για 
ποσοστό πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου 
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Επιλεγμένος θεματικός 
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική 
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

που θα ανέρχεται στο 9,7% 
για το 2020 Ανάγκη για 
ανάπτυξη και βελτίωση των 
υποδομών στην 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες εκσυγχρονισμού του 
εξοπλισμού των σχολικών 
μονάδων και την κάλυψη 
έκτακτων και απρόβλεπτων 
αναγκών (π.χ. λόγω σεισμών)

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.

Η κατανομή της χρηματοδότησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, ανά Θεματικό 
Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα, έγινε στη βάση των προτεραιοτήτων του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην στρατηγική στοχοθεσία και τις επενδυτικές προτεραιότητες του 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος και την ανάγκη 
για διαχρονική συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή των υλοποιούμενων 
περιφερειακών πολιτικών, όσο και τις νέες ανάγκες και δυνατότητες που 
προσδιορίστηκαν από την κοινωνικοοικονομική ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, 
αλλά και τις απαιτήσεις των κανονισμών περί της θεματικής συγκέντρωσης. Κύριο 
μέλημα της χρηματοδοτικής εστίασης, είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα 
από τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας, η οποία θα πρέπει να βασιστεί 
περισσότερο από ποτέ στην Ε&Κ και τις ΤΠΕ, με τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Κυρίαρχος με όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας, αναδεικνύεται ο Θεματικός Στόχος 6: 
'Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων', με ποσοστό περίπου στο 29,41% της κοινοτικής συνδρομής που αντιστοιχεί 
συνολικά για την Περιφέρεια. Η σπουδαιότητα του Στόχου αυτού έγκειται στο γεγονός 
ότι περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και βιώσιμη 
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα, αφορά σε επενδύσεις 
στον τομέα των αποβλήτων και των υδατικών πόρων, για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, σε 
πρωτοβουλίες για τη διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, σε δράσεις προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, όπως και 
σε παρεμβάσεις αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Οι παραπάνω πολιτικές 



EL 44  EL

λειτουργούν ως δομικές προϋποθέσεις για την προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος 
της ΠΙΝ και την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΙΝ.

Δεύτερος και τρίτος σε χρηματοδοτική σημαντικότητα είναι οι Θεματικοί Στόχοι 9: 
'Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των 
διακρίσεων' και 7: 'Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων', με βαρύτητα (22,29% και 15,50% αντίστοιχα). Ο ΘΣ 9 
αντιμετωπίζει, κυρίως, τις ελλείψεις στις κοινωνικές πτυχές της καθημερινότητας των 
κατοίκων της ΠΙΝ, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της υγείας, την ενεργό ένταξη, την 
ισότητα των ευκαιριών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ενεργοποίηση του 
τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, θέματα που συνθέτουν μία πολιτική για την κοινωνική 
ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας. Ο ΘΣ 7 δίνει έμφαση στην ενίσχυση της 
ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής κινητικότητας και στην ανάπτυξη και βελτίωση 
συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο 
το απαραίτητο υπόβαθρο στις μεταφορικές υποδομές, και την οριζόντια υποστήριξη των 
υπόλοιπων Θεματικών Στόχων.

Στην συνέχεια, τα ζητήματα των ελλείψεων στις λειτουργίες της εκπαίδευσης, 
αντιμετωπίζονται από τον ΘΣ 10: 'Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση', ο 
οποίος αντιστοιχεί στο 9,49% των πόρων κοινοτικής συμμετοχής για την ΠΙΝ.

Η χρηματοδοτική βαρύτητα των Θεματικών Στόχων που ακολουθούν, βρίσκεται σε 
αρκετά χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με τους 3 πρώτους, και κυμαίνονται σε 
μονοψήφια ποσοστά βαρύτητας. Ο Θεματικός Στόχος 3: 'Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το 
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)' 
καταλαμβάνει το 6,27% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής, ενώ η κρισιμότητα αφορά 
στην στήριξη της υπάρχουσας και νέας επιχειρηματικότητας, των δράσεων 
εξωστρέφειας, και την ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και σύγχρονων τρόπων 
λειτουργίας των παραγωγικών διαδικασιών. Αποτελεί ουσιαστικά το βασικό 
χρηματοδοτικό πυλώνα εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας 
και προώθησης της λογικής της έξυπνης εξειδίκευσης, σε συνέργεια με τους ΘΣ 1: 
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας' και ΘΣ 2:

'Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών', οι οποίοι αντιστοιχούν στο 1,97% και 2,22% της 
χρηματοδοτικής κατανομής αντίστοιχα και καταλαμβάνουν δύο από τις τελευταίες 
θέσεις.

Ανάλογα μικρή (1,07%) είναι και η χρηματοδοτική κατανομή του Θεματικού Στόχου 8: 
'Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξης της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού', παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός, λόγω της 
οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων στα επίπεδα ανεργίας. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός, ότι ο πυρήνας των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης θα 
υλοποιηθούν οριζόντια από το αντίστοιχο τομεακό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ΠΙΝ, οι δράσεις του ΘΣ 8 καλούνται να υποστηρίξουν κυρίως τον 
εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου, την αξιοποίηση των εντοπισμένων 
πλεονεκτημάτων και την ενσωμάτωση της λογικής της 'έξυπνης εξειδίκευσης'. Οι 
τελευταίοι αυτοί Στόχοι (1,2,3 και 8), αν και χαρακτηρίζονται από μικρότερη 
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χρηματοδοτική βαρύτητα, παρουσιάζουν σημαντική συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
με το σύνολο των υπολοίπων Θεματικών Στόχων.

Έκτος σε χρηματοδοτική σπουδαιότητα εντοπίζεται ο Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη 
της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους 
τους τομείς', με βαρύτητα 5,41%. Ο εν λόγω Στόχος περιλαμβάνει πολιτικές για τη 
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. Ο Θεματικός Στόχος 5: 
'Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων', παρουσιάζεται έκτος σε σημαντικότητα με ποσοστό 4,49% ως προς την 
συνολική κοινοτική συνδρομή της Περιφέρειας και προωθεί επενδύσεις για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα 
διαχείρισης καταστροφών. Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι το Ε.Π. της ΠΙΝ, 
αποδίδει ιδιαίτερη κρισιμότητα στη διάσταση της αναβάθμισης του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το άθροισμα των πόρων των 
Θεματικών Στόχων 4, 5 και 6, ξεπερνά το 47% της συνολικής κοινοτικής συνδρομής.

Τέλος σημειώνεται ότι στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων προβλέπεται και Τεχνική Βοήθεια, η 
οποία ανέρχεται 3,341 εκ. € ΚΣ (1,84% της κοινοτικής συνδρομής) και αφορά, τόσο 
στην υποστήριξη δράσεων του ΕΚΤ, όσο και των δράσεων ΕΤΠΑ του Προγράμματος, 
έχοντας ως στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, της πορείας 
υλοποίησης και της παρακολούθησης του Προγράμματος.
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Πίνακας 2: Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του επιχειρησιακού προγράμματος

Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

1 ERDF 18.975.663,00 10.45% 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

1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας  σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς 
ενδιαφέροντος

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και 
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 
μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής 
εφαρμογής

1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ

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

2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ

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

2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών  που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς 
του πολιτισμού και της υγείας

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 

[Τ2724, Τ2725, T2601, Τ2603, T2607, 
Τ2726]
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

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

3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες

2 ERDF 71.365.920,00 39.31% 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

4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές και κατοικίες

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

5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με 
πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

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

6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών

[T2732, Τ2731, Τ2615, Τ2614, Τ2730, 
Τ2727, Τ2729, Τ2733, Τ2734, Τ2735]
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

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

6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας 
υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

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

6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου

6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών

6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους

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

6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των  αστικών περιοχών

3 ERDF 28.235.384,00 15.55% 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

7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και  
διασύνδεση του  μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο.

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

7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση 
του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ

[Τ2623, Τ2739]
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

4 ERDF 34.094.679,00 18.78% 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 σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη 
φροντίδα της κοινότητας

9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες  υγείας   και πρόνοιας

10 - Eπένδυση 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

10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης

[Τ2738, Τ2737]

5 ESF 25.526.890,00 14.06% 08 - Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού 
δυναμικού

8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην 
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την 
απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

8.i.1 - Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, 
στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από την Περιφέρεια

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

8.iii - Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης-αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής 
εξειδίκευσης

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

8.v.1 - Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις 

[Τ2637, CR05, CR03, Τ2626, Τ2632, 
Τ2636, CR07, Τ2635, CR04]
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

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 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών 
ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

9.ii1 - Ενεργητική ένταξη κοινοτήτων ρομά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

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

9iii1 - Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω 
αναπηρίας

9iii2 - Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω 
φύλου

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

9iv1 - Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

9iv2 - Ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από 
φτώχεια

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 - Αύξηση της απασχόλησης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που απειλούνται ή πλήττονται 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της κοινωνικής οικονομίας

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Στήριξη της Ένωσης 
(σε ευρώ)

Ποσοστό 
της 

συνολικής 
στήριξης 

της Ένωσης 
για το 

επιχειρησια
κό 

πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και 
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος 
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος 

9vi.1 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των 
μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας

6 ERDF 2.862.593,00 1.58%
ΕΣ6.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής  του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)
ΕΣ6.2 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)
ΕΣ6.3 - Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ)

[]

7 ESF 478.629,00 0.26%
ΕΣ7.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής  του ΠΕΠ (ΕΚΤ)
ΕΣ7.2 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (ΕΚΤ)
ΕΣ7.3 - Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (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 1

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των 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

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)

Οι διαπιστωμένες αδυναμίες του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου της Π.Ι.Ν., θέτουν ως βασική προτεραιότητα μια νέα παραγωγική εξειδίκευση.

Πρόκειται για τη «στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης», που συνιστά ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού βασισμένη: στις επιλογές, στα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στην κρίσιμη μάζα, στη συλλογική ηγεσία & στη συνδεσιμότητα, για να προωθήσει την ανάπτυξη της ΠΙΝ 
επικεντρώνοντας στην αξιοποίηση των πιο εξειδικευμένων προτερημάτων της περιοχής..

Η στρατηγική αυτή αποτελεί βασική συνιστώσα της Περιφερειακής Στρατηγικής, που αφορά στο παραγωγικό της πρότυπο και εκτείνεται σε 
μεγαλύτερο του 2020, χρονικό ορίζοντα και πέραν του Π.Ε.Π. Εκπονείται  «εκ των κάτω» με ευρεία διαβούλευση ανάμεσα σε παραγωγικούς, 
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ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς και υπόκειται σε διαρκή επικαιροποίηση. Έχει δε καταρχήν υιοθετήσει ένα κοινό όραμα και επιλέξει 
τις παρακάτω τομεακές προτεραιότητες & δράσεις προς υλοποίηση:

Α. Ποιοτικός & θεματικός Τουρισμός (διεύρυνση της αλυσίδας αξίας, διαφοροποίηση προϊόντος με ειδικές μορφές τουρισμού, χρήση καθαρών 
τεχνολογιών)

Β. Δημιουργική Οικονομία (βασισμένη στην πολιτιστική ταυτότητα & παράδοση, στις σύγχρονες τεχνολογίες και πολιτισμό)

Γ. Αγροδιατροφή & Γαστρονομία (παραγωγή τυπικών προϊόντων, χρήση νέων παραγωγικών μεθόδων, δημιουργία γαστρονομικής ταυτότητας)

Δ. Θαλάσσια Οικονομία (επιδίωξη για βιώσιμο παράκτιο & θαλάσσιο τουρισμό, περιβάλλον και πολιτισμό, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια 
βιοτεχνολογία)

Η εκπόνηση της στρατηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» της Π.Ι.Ν. βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, μετά και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 
στη φάση αυτή διαβούλευσης και αναμένεται να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το αργότερο έως τις 28/02/2015. Δεν 
θα προκηρυχθούν δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1, καθώς και δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 που σχετίζονται με 
καινοτομία, εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, με εξαίρεση τις πιλοτικές δράσεις, τις προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και 
τα εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects).

Η αποτελεσματική προώθηση της στρατηγικής προϋποθέτει  τη συμβολή των τομεακών πολιτικών. Οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
δράσεων επιχ/τητας & έξυπνης εξειδίκευσης μεταξύ ΠΕΠ & ΕΠΑΝΕΚ προσδιορίζονται σαφώς στο EΠANEK και, μετά την ολοκλήρωση των 
RIS3 (εθνικής και περιφερειακών) καθορίζουν την υλοποίηση των δράσεων σε αμφότερα, κατά την εφαρμογή.

Έτσι, η αντιμετώπιση των σχετικών αναγκών και η προσπάθεια επίτευξης των ειδικών στόχων στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, προωθούνται 
συνολικά, συνδυαστικά και ολοκληρωμένα μέσα από τη διαμόρφωση του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1 ).

Η προώθηση των δράσεων του παρόντος Άξονα θα λάβει χώρα λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ της Περιφερειακής Στρατηγικής 
RIS3 και της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 μέσω του ΕΠΑΝΕΚ.

Κατά την υλοποίηση του Α.Π.1 και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους θα λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται όπου είναι κατάλληλο και απαραίτητο ότι: για τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής θα λαμβάνεται υπόψη και η συμβολή στην κάλυψη του 
σχετικού Ευρωπαϊκού κεκτημένου όπως η Οδηγία για το Πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής, το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης, η Οδηγία για το 
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Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Θα εξασφαλίζεται επίσης η μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με ανάλογες δράσεις που θα 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσα.

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 Μετάβαση 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

1α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας  σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει τη δημιουργία νέας γνώσης σε περιφερειακό επίπεδο σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς 
ενδιαφέροντος όπως είναι η βιο-πληροφορική & η αγροδιατροφή, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:

• περισσότερες επενδύσεις για την  προαγωγή της έρευνας σε τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος των ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων και εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
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• προσέλκυση και αναβάθμιση του ερευνητικού δυναμικού
• δημιουργία σύγχρονων και διεθνώς ανταγωνιστικών υποδομών παραγωγής γνώσης



EL 56  EL

Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 1α.1 - Αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας  σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης & διεθνούς ενδιαφέροντος

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

T2601 Δημοσιεύσεις ερευνητών της 
Περιφέρειας

Δημοσιεύσεις Μετάβαση 19,00 2010 49,00 ΓΓΕΤ - ΕΚΤ Διετία
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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

1.α.1.1  Στοχευμένες Δράσεις προώθησης της Έρευνας και Τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης και νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο 
τομείς 

Μέσω του παρόντος τύπου δράσης επιδιώκεται η υποστήριξη και προώθηση στοχευμένων ερευνητικών έργων των Εκπαιδευτικών Φορέων της 
Περιφέρειας (στο πεδίο των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων),  με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο πλαίσιο της 
προωθούμενης παραγωγικής εξειδίκευσης της Περιφέρειας,στους τομείς της βιο-πληροφορικής (που σύμφωνα με τη RIS αναμένεται να συμβάλει στη 
δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης τουρισμού υγείας) και της αγροδιατροφής.

Οι δράσεις σχεδιάζεται να περιλαμβάνουν μείγμα παρεμβάσεων ενίσχυσης ερευνητικών υποδομών και κέντρων αριστείας στο πλαίσιο ενός 
επιχειρησιακού σχεδίου, κατά περίπτωση. 

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο με :

• την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης,
• τη δημιουργία σχετικής εξειδικευμένης ερευνητικής υποδομής για την ανάπτυξη δράσεων σε νέους ανταγωνιστικούς σε διεθνές επίπεδο τομείς.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Νέοι επιστήμονες/ ερευνητές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε ερευνητικούς τομείς εξειδίκευσης των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
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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

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) Π.Ι.Ν.

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Επίσης 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..

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.

Οι χρηματοδοτούμενες πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 
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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

«Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS) και θα αφορούν έργα με σαφή προσανατολισμό στην  Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία ή / και αρχικά στάδια των 
παραγωγικών επενδύσεων (πειραματικά στάδια, ενέργειες έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων κ.λπ.). Δεν ενισχύεται η μαζική παραγωγή που βασίζεται σε 
εμπορικές τεχνολογίες.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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
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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 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

CO24 Έρευνα, 
καινοτομία: 
Αριθμός νέων 
ερευνητών σε 
φορείς που 
λαμβάνουν 
ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Μετάβαση 10,00 ΟΠΣ 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς δικαιούχων

Εξαμηνιαία

CO25 Έρευνα, 
καινοτομία: 
Αριθμός 
ερευνητών που 
εργάζονται σε 
βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις 
ερευνητικών 
κέντρων

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Μετάβαση 55,00 ΟΠΣ 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 1b

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 
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Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 1b

στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης 
επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

1β.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενσωμάτωση της γνώσης και της τεχνολογίας στην περιφερειακή επιχειρηματικότητα, που 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα :

• Αύξηση των επενδύσεων του επιχειρηματικού τομέα σε ΕΤΑΚ σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την 
Περιφέρεια (αγροδιατροφή, πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον)

• την ανάπτυξη «συστάδων» παραγωγικών δραστηριοτήτων, ή άλλων δομών με συμμετοχή επιχειρήσεων και 
ερευνητικών  & εκπαιδευτικών οργανισμών (διασύνδεση)
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 1β.1 - Αύξηση της επιχειρηματικής δαπάνης σε ΕΤΑΚ στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης της ΠΙΝ

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2603 Δαπάνη των επιχειρήσεων για Ε&Α 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΠΙΝ)

% Μετάβαση 0,12 2011 0,23 ΓΓΕΤ - ΕΚΤ Διετία
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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 έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

1.β.1.1 Συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας 

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αναφέρεται στην ενθάρρυνση της συνεργασίας επιχειρήσεων και  ερευνητικών φορέων σε θέματα έρευνας και 
τεχνολογίας, εστιασμένα (κατά προτεραιότητα) στους τομείς που η Περιφέρεια διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, 
Θαλάσσια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία, Ποιοτικός/Θεματικός Τουρισμός & Πράσινη Οικονομία).

Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν:

• επενδύσεις σε εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει σε προϊοντική ή διεργασιακή τεχνολογικά οδηγούμενη καινοτομία  μεμονωμένων επιχειρήσεων 
(κουπόνια καινοτομίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής), έως τα αρχικά στάδια παραγωγικής 
επένδυσης (πιλοτικές γραμμές κλπ)

•  συμπράξεις ΜΜΕ με ερευνητικούς  φορείς για την υλοποίηση κοινών Ε&Τ δράσεων. Ενδεχόμενες δράσεις δικτύωσης ΑΕΙ/ΜΜΕ μπορούν να 
αναπτυχθούν και στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφέρειας (Πυλώνας -1-), με έμφαση στη θαλάσσια οικονομία (π.χ. βιο-τεχνολογία, δραστηριότητες 
«ανοικτής" & "βαθειάς"  θάλασσας» κ.λπ)

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο με :

• την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων σε επενδύσεις Ε&Τ  σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης,



EL 64  EL

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Μεμονωμένες ΜΜΕ, ομάδες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς τομείς εξειδίκευσης  της Περιφέρειας και συμπράξεις αυτών με 
ερευνητικούς φορείς

• Επιστήμονες/ ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ερευνητικούς τομείς εξειδίκευσης  της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, ΓΓΕΤ

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο προώθησης των μηχανισμών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ΜΜΕ με έμφαση στην καινοτομία σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS. Επίσης, δύναται 
να αποτελέσει τμήμα των δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ) σε παράκτιες περιοχές της 
Περιφέρειας, με αναπτυξιακή δυναμική στη θαλάσσια οικονομία και στο θεματικό ποιοτικό τουρισμό, όπως και σε αστικές περιοχές δίνοντας έμφαση στη 
δημιουργική και πολιτιστική οικονομία.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

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 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερα, θα αξιολογείται η περιβαλλοντική ευρωστία επενδυτικών σχεδίων που δυνητικά επηρεάζουν το παράκτιο/θαλάσσιο 
περιβάλλον.

Επίσης 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..

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.

Οι χρηματοδοτούμενες πράξεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με των στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής για την 
«Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία χορηγούνται μόνο εφόσον δεν οδηγούν σε σημαντική απώλεια 
θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης.

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα  Διαρθρωτικά Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η Διαχειριστική Αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική 
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Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

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

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Η πιθανή χρήση και η μορφή των Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο παρόν ΠΕΠ, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 
χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν, άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο συνδυασμός του με άλλες μορφές 
ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37.2.  του Καν. 
1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων, θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 
οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας 
προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική 
καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης 
προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

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 έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 
καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

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 Μετάβαση 10,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

CO27 Έρευνα, 
καινοτομία: 
Ιδιωτικές 

ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 2.080.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ

Εξαμηνιαία
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Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 
καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

επενδύσεις που 
συνδυάζονται με 
δημόσια στήριξη 
στον τομέα της 
καινοτομίας ή σε 
έργα έρευνας και 
ανάπτυξης

ης των 
Δικαιούχων

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

2β.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς της δημιουργικής/ πολιτιστικής οικονομίας με 
την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος που αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα την:

• Αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς δημιουργικής/ 
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πολιτιστικής οικονομίας και των ΤΠΕ
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 2β.1 - Αύξηση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΠΕ

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2724 Επιχειρήσεις που διέθεσαν κεφάλαια 
για ΤΠΕ

% Μετάβαση 34,10 2013 50,00 Κτπ ΑΕ και ΠΙΝ Διετία
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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

2β.1.1  Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών & εργαλείων αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της ΠΙΝ

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, αφορούν ενισχύσεις για την δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετιζόμενης με την αξιοποίηση του 
πολιτιστικού αποθέματος των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δημιουργικής/ πολιτιστικής οικονομίας, με την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών 
εφαρμογών.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών τόσο από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς τομείς 
εξειδίκευσης, όσο και εταιρειών ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ  και ενδεικτικά εφαρμογών  ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών και πολιτιστικών 
γεγονότων, παραγωγής ψηφιακών αντιγράφων, ανάπτυξης ψηφιακών ψυχαγωγικών παιγνίων σε ποικίλους τομείς (πολιτισμός, εκπαίδευση, διαφήμιση 
κλπ) και περιβάλλοντα, «έξυπνων συστημάτων» εικόνας, ήχου, μετάφρασης, καθώς και ανάπτυξης τεχνικών αξιοποίησης αρχειακού υλικού.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :

• την υποστήριξη της δημιουργίας νέας παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα της δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς τομείς εξειδίκευσης  της Περιφέρειας και στις ΤΠΕ

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων δύναται να αποτελέσει τμήμα των δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω Ολοκληρωμένης Εδαφικής 
Επένδυσης (ΟΕΕ) σε αστικές περιοχές, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική και πολιτιστική οικονομία.

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερα, θα αξιολογείται η περιβαλλοντική ευρωστία επενδυτικών σχεδίων που δυνητικά επηρεάζουν το παράκτιο/θαλάσσιο 
περιβάλλον.

Επίσης, 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..

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.Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση 
της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους εγκρίνεται.
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Επενδυτική προτεραιότητα 2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).Επίσης, κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους 
και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for Europe», 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.

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

Τέλος, το ΠΕΠ 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 και κριθεί ότι εκπληρώνεται.

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

Η πιθανή χρήση και η μορφή των Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο παρόν ΠΕΠ, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 
χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν, άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο συνδυασμός του με άλλες μορφές 
ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37.2.  του Καν. 
1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων, θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 
οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας 
προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.

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

ΕΕ αριθ. 1303/2013.

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 Μετάβαση 15,00 ΟΠΣ 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς 
δικαιούχων/ΕΦ
Δ

εξαμηνιαία

CO28 Έρευνα, 
καινοτομία: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβαση 15,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων/ 

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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

ενίσχυση για να 
εισάγουν νέα 
προϊόντα στην 
αγορά

ΕΦΔ

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

2γ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών  που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη στοχευμένων ψηφιακών εφαρμογών & δράσεων με τη  χρήση ΤΠΕ σε επιλεγμένους 
τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας (δημιουργική οικονομία, πολιτισμός, τουρισμός, υγεία), που αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα την :

• Ενίσχυση του μεριδίου των υπηρεσιών και λειτουργιών που προσφέρονται ψηφιακά και  αποδοτικότερη προβολή 
(ψηφιακή επισκεψιμότητα) της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των πόρων για την υποστήριξη του τοπικού 
παραγωγικού συστήματος .

• Αύξηση  των κατοίκων που επωφελούνται από ψηφιακές υπηρεσίες φροντίδας & υγείας ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας και τη δυνατότητα μετακίνησης τους,  συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό  στην ισότιμη πρόσβασή τους σε 
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υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.



EL 77  EL

Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 2γ.1 - Αύξηση των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών  που προσφέρονται ψηφιακά στους τομείς του πολιτισμού και της υγείας

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2725 Πολίτες που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες 
υπηρεσίες

% Μετάβαση 23,00 2013 44,80 Eurostat – ICT 
household 
surveys

Διετία
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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

2γ.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, αφορούν σε έργα στοχευμένων ψηφιακών εφαρμογών με χρήση ΤΠΕ, με αντικείμενο την προώθηση ενός 
διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος (θεματικός τουρισμός), μέσα και από την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των Ιονίων Νήσων. Θετική αναμένεται η συμβολή τους στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ψηφιακών εργαλείων και μιας 
πλατφόρμας διαχείρισης προορισμού για τα Ιόνια Νησιά.

Η ψηφιακή προβολή & αναπαράσταση εστιάζει στην συνδυασμένη ανάδειξη στοιχείων του τοπικού υλικού και άϋλου πολιτιστικού αποθέματος 
(εικονικά θεματικά δίκτυα, διαδρομές & περιηγήσεις, σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία & τέχνη, καθώς και σημαντικά τοπικά έθιμα),  του τοπίου και των 
οικοσυστημάτων (χερσαία, θαλάσσια και υπο-θαλάσσια φυσική κληρονομιά), της γαστρονομίας και των θεματικών μορφών τουρισμού γενικά (θαλάσσιος, 
περιηγητικός-οικολογικός, θρησκευτικός κλπ).

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :

• την «έξυπνη» και αποδοτική ανάδειξη στοιχείων που αξιοποιεί το τοπικό παραγωγικό σύστημα

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Γενικός πληθυσμός της ΠΙΝ και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς τομείς εξειδίκευσης  της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
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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

• Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Ιδρύματα (Α/Ε.Ι.)
• Δημόσιοι Φορείς (Αυτοδιοίκηση κ.ά)

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο προώθησης των μηχανισμών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ΜΜΕ με έμφαση στην καινοτομία σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS. Επίσης, δύναται 
να αποτελέσει τμήμα των δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ) σε παράκτιες περιοχές της 
Περιφέρειας ή και στην ενδοχώρα, με αναπτυξιακή δυναμική θεματικό ποιοτικό τουρισμό, όπως και σε αστικές περιοχές δίνοντας έμφαση στη 
δημιουργική και πολιτιστική οικονομία.

 

2γ.1.2 Ψηφιακές εφαρμογές δημόσιου χαρακτήρα στους τομείς ηλεκτρονικής υγείας – τηλεφροντίδας.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού δικτύου συστημάτων τηλεμετρίας βιολογικών ιατρικών παραμέτρων, στην 
ανάπτυξη φακέλου υγείας πολίτη και υπηρεσιών υγείας, κατ΄ οίκον ιατρικής παρακολούθησης και τηλεφροντίδας, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα συμβάλλουν στην παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών σε κατοίκους μικρών νησιών και 
απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα περιοχών, καθώς και σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Οι εν λόγω ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα υποστηρίζουν 
ενεργά τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, αγωγής και προαγωγής της υγείας στην ΠΙΝ.

Οι ανωτέρω δράσεις θα υποστηρίζονται από υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας, ενημέρωσης και κατάρτισης του κοινού σε θέματα πρόληψης και 
αντιμετώπισης περιστατικών.

Το δίκτυο θα λειτουργεί επικουρικά και παράλληλα με άλλες δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με απώτερο στόχο την προσφορά 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :
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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

• την παροχή «έξυπνων» κοινωνικών υπηρεσιών από απόσταση

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων- απομονωμένων περιοχών

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Δημόσιοι Φορείς (Υπουργείο Υγείας, Μονάδες του ΕΣΥ, ενδεχομένως και σε συνεργασία με φορείς  της Αυτοδιοίκησης)

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερα, θα αξιολογείται η περιβαλλοντική ευρωστία επενδυτικών σχεδίων που δυνητικά επηρεάζουν το παράκτιο/θαλάσσιο 
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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

περιβάλλον.

Επίσης 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS) και θα λαμβάνουν υπόψη  την Εθνική Στρατηγική «Υγεία 2014-2020».Επίσης, κάθε 
δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for 
Europe», 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.

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

Το ΠΕΠ 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.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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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

CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 80.000,00 ΟΠΣ 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς δικαιούχων

εξαμηνιαία

Τ2701 Ψηφιακές 
εφαρμογές στους 
τομείς Τουρισμός 

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 10,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ

Εξαμηνιαία
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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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

– Πολιτισμός – 
Περιβάλλον

ης των 
Δικαιούχων

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

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

3α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, που 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την :

-αύξηση των ΜΜΕ οι οποίες  θα δραστηριοποιούνται στους τομείς της περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS Π.Ι.Ν.), που θα 
αποφέρουν νέα προστιθέμενη αξία στην Περιφέρεια και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα & την απασχόληση του 
περιφερειακού παραγωγικού συστήματος. 
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 3α.1 - Αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

T2607 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε 
τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης

εκ. € Μετάβαση 296,70 2011 412,30 Eurostat Διετία



EL 85  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 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

3α.1.1: Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε τομείς προτεραιότητας 
Περιφερειακής εξειδίκευσης

Η ενότητα δράσεων αναφέρεται στην παροχή κινήτρων στήριξης υπαρχουσών και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, οι οποίες πρόκειται να 
δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, κυρίως σε τομείς αναπτυξιακής 
προτεραιότητας της Περιφέρειας, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ειδικότερα οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο 
της δράσης αφορούν κυρίως :

• την «αγροδιατροφική αλυσίδα» (παραγωγή και μεταποίηση τυπικών προϊόντων κατά κύριο λόγο ενταγμένων στο «καλάθι της Περιφέρειας», με 
προτεραιότητα την υιοθέτηση καινοτομικών στοιχείων διαφοροποίησης, καθώς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τοπική γαστρονομία )

• τη «θαλάσσια Οικονομία» (ανάπτυξη ειδικών κατηγοριών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο στοιχείο, όπως ιστιοπλοϊκός, υποθαλάσσιος, 
καταδυτικός, τουρισμός κρουαζιέρας κλπ.)

• τη  «δημιουργική & πολιτιστική οικονομία» (παραγωγή ψηφιακών προϊόντων και ψυχαγωγικών παιγνίων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών  
χειροποίητων ενθυμημάτων, παραγωγή & πώληση πιστών αντιγράφων, «έξυπνα συστήματα» αναπαράστασης, μετάφρασης & ξενάγησης, 
εικαστικές κ.ά. τέχνες, εκδόσεις, χειροτεχνία κλπ)

• τον «ποιοτικό θεματικόΤουρισμό» ( ενίσχυση λοιπών ειδικών κατηγοριών τουρισμού που σχετίζονται με τη φύση, τον πολιτισμό κ.ά., όπως, 
οικολογικός,  θρησκευτικός, city breaks,  καλλιτεχνικός κ.ά.) και

• πεδία της «Πράσινης Οικονομίας» (περιβάλλον κλπ)

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :
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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

• την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα και εμπορικότητα

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επιχειρήσεις  της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσεων δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο προώθησης των μηχανισμών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ΜΜΕ με έμφαση στην καινοτομία σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS. Επίσης, δύναται 
να αποτελέσει τμήμα των δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μέσω Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ) στους διάφορους τύπους 
περιοχών της Περιφέρειας.

 

3α.1.2: Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό & την αγροδιατροφική αλυσίδα

 Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της δημιουργίας παραγωγικών δικτύων που προάγουν τη συνεργασία, ιδιαίτερα εντός ή/και μεταξύ των τομέων της 
περιφερειακής οικονομίας που εμφανίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα (αγροδιατροφή & γαστρονομία, θαλάσσια και δημιουργική Οικονομία, ποιοτικός 
Τουρισμός).

Τα δίκτυα μπορούν να προωθούν διάφορες μορφές συνεργασίας, τόσο «κάθετης» (μεταξύ διαφορετικών τομέων) όσο και «οριζόντιας» (μεταξύ ομοειδών 
επιχειρήσεων), με τοπική, περιφερειακή και διεθνή εμβέλεια (π.χ. δίκτυα επιχειρήσεων τουριστικού τομέα με παραγωγούς τοπικών προϊόντων, δίκτυα 
κρουαζιέρας, δίκτυα θεματικού τουρισμού, δίκτυα πολιτιστικών φορέων με επιχειρήσεις δημιουργικού & τουριστικού τομέα).

Η πολλαπλή συνεργασία (ανάπτυξη κοινών υποδομών & υπηρεσιών, κοινή προβολή και προώθηση προϊόντων, συμβουλευτική & υποστήριξη κλπ) 
αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη αξία και οφέλη για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
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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

Σε ένα βαθμό οι παραπάνω δράσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν την Μακρο-περιφερειακή Στρατηγική, ιδιαίτερα στους πυλώνες «Βιώσιμος τουρισμός» 
και «γαλάζια ανάπτυξη», προκειμένου να προωθηθεί η εξωστρέφεια.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :

• την ενθάρρυνση των πολλαπλής μορφής παραγωγικών συνεργασιών, ιδιαίτερα στους τομείς αιχμής της  Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επιχειρήσεις  & παραγωγοί της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Οι δράσεις αυτές δύναται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο προώθησης του εργαλείου χωρικής ανάπτυξης ΤΑΠΤΟΚ, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των 
ΜΜΕ για την ανάπτυξη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Παράλληλα, δύναται να συμβάλλουν στην 
υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ) σε παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας ή στην ενδοχώρα, με αναπτυξιακή δυναμική στο 
θεματικό ποιοτικό τουρισμό, όπως και σε αστικές περιοχές στηρίζοντας τη δημιουργική και πολιτιστική οικονομία.

 

3α.1.3: Δημιουργία εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης

Η δράση είναι πιλοτικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να προσφέρει ένα περιβάλλον στήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων στους τομείς 
περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS) με έμφαση στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή προστιθέμενη αξία.

Το εκκολαπτήριο επιχειρήσεων θα παρέχει το απαιτούμενο περιβάλλον (κατάλληλα διαμορφωμένοι & εξοπλισμένοι χώροι) προκειμένου οι 
επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη (συμβουλευτική, προώθηση, 
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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

εξεύρεση πόρων κλπ) των νεοσύστατων επιχειρήσεων με στόχο να προσελκύσουν χρηματοδότηση και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Η εν λόγω δομή θα λειτουργεί σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας, στα οποία λειτουργούν τμήματα σχετικού γνωστικού αντικειμένου, καθώς 
επίσης και με άλλες σχετικές δομές και ιδρύματα της χωρας και άλλων κρατών-μελών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου και επιπλέον θα 
αποτελεί ένα μέσο δικτύωσης στον πολιτιστικό & τουριστικό τομέα.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :

• τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος (θερμοκοιτίδα) για την ενθάρρυνση και στήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, με έμφαση στον τομέα 
της Δημιουργικής οικονομίας, αξιοποιώντας σύγχρονα λειτουργικά μοντέλα συνεργασίας και δικτύωσης.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• νέοι επιχειρηματίες  της Περιφέρειας
• καλλιτεχνικό & πολιτιστικό δυναμικό της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

•  Αυτοδιοίκηση,  Επιμελητήρια, ή/και συμπράξεις αυτών με Ακαδημαϊκά / Ερευνητικά Ιδρύματα

3α.1.4: Ενίσχυση καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης 

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ίδρυσης καινοτομικών επιχειρήσεων από νέους επιχειρηματίες (Καινοτόμος Νεανική 
Επιχειρηματικότητα).

Η δράση θα αφορά την ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά τεχνολογικής και μη, καινοτομίας, κατά κύριο λόγο στους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Θαλάσσια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία, Ποιοτικός Τουρισμός).

 Επίσης, δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο προώθησης των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ.
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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

 

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο μέσα από :

• την ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επιχειρήσεις  της Περιφέρειας
• Νέοι  18-40 ετών που προτίθενται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης 
ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η 
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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

υλοποίηση και λειτουργία  θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των 
αρνητικών επιδράσεων στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερα, θα αξιολογείται η περιβαλλοντική ευρωστία επενδυτικών σχεδίων που δυνητικά επηρεάζουν το 
παράκτιο/θαλάσσιο περιβάλλον.

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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα  Διαρθρωτικά 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.Επίσης, 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).

Οι δράσεις ενίσχυσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν θα αφορούν ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγώγιμες ποσότητες ή ενισχύσεις που 
σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων διανομής των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες ή Κ-Μ. Οι δράσεις θα αφορούν κυρίως σε προωθητικές 
ενέργειες τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (συμμετοχή σε εκθέσεις), σε ενέργειες συμβουλευτικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και σε 
ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τελικών προϊόντων/παρεχομένων υπηρεσιών. Όλες οι ενισχύσεις θα πληρούν τα 
προβλεπόμενα στον Καν. 1407/2013 και στον Καν. 651/2014.
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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 πιθανή χρήση και η μορφή των Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο παρόν ΠΕΠ, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 
χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν, άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο συνδυασμός του με άλλες μορφές 
ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37.2.  του Καν. 
1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων, θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 
οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας 
προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.

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
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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 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 Μετάβαση 115,00 ΟΠΣ 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς 
δικαιούχων/ΕΦ
Δ

εξαμηνιαία

CO05 Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός νέων 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβαση 40,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Εξαμηνιαία

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

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης

ΕΤΠΑ Μετάβαση 72,50 Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων/ 
ΕΦΔ - Έρευνα 
Πεδίου

Εξαμηνιαία

Τ2703 Αριθμός 
Επιχειρηματικών 
συνεργατικών 
δικτύων

Δίκτυα 
επιχειρήσεων

ΕΤΠΑ Μετάβαση 10,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Εξαμηνιαία
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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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

CO02 Παραγωγικές 
επενδύσεις: 
Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ  75,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Εξαμηνιαία

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

3γ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία, κυρίως σε τομείς που 
χαρακτηρίζουν τη νέα εξειδίκευση της Περιφέρειας (R.I.S. Π.Ι.Ν.), που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την :

• αύξηση των ΜΜΕ οι οποίες  καινοτομούν (σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες) κυρίως στους τομείς της 
περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS Π.Ι.Ν.). Οι ανωτέρω επιχειρήσεις αναμένεται να αποφέρουν νέα προστιθέμενη αξία 
στην Περιφέρεια και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα & την απασχόληση του περιφερειακού παραγωγικού 
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συστήματος
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 3γ.1 - Αύξηση ΜΜΕ της Περιφέρειας που εισάγουν καινοτομίες

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2726 Αριθμός ΜΜΕ που υποστηρίζονται 
για την ανάπτυξη καινοτομιών στους 
τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης

Επιχειρήσεις Μετάβαση 0,00 2013 15,00 Προγράμματα 
ΕΣΠΑ 2007- 
2013

Διετία
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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

3γ.1.1.: Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης

Η δράση αφορά στη δημιουργία δομής υποστήριξης της καινοτομίας  στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, 
Θαλάσσια Οικονομία, Δημιουργική Οικονομία, Ποιοτικός/θεματικός Τουρισμός) και σε σχετιζόμενα με την "Πράσινη Οικονομία" «οριζόντια» πεδία ( 
κλιματική αλλαγή, περιβάλλον κ.α).

Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας η δομή θα λειτουργεί αποκεντρωμένα (με «αντένες») σε αντιστοιχία με τις εξειδικεύσεις και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα του παραγωγικού συστήματος κάθε Περιφερειακής Ενότητας και θα στελεχωθεί με έμπειρα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης.

Βασική δραστηριότητα της δομής θα είναι η «επιχειρηματική ανακάλυψη» και παρακίνηση για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, καθώς η σύζευξη 
προσφοράς και ζήτησης ερευνητικού έργου & παραγωγικών αναγκών στους τομείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια, μέσω ενεργειών συμβουλευτικής 
& πληροφόρησης, εξατομικευμένης προσέγγισης & καθοδήγησης, υποστήριξης της δικτύωσης, της πιστοποίησης & του επιχειρησιακού σχεδιασμού, 
επιβράβευσης καινοτόμων σχεδίων κλπ.

Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο μέσα από :

• την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς νέους (κυρίως) επιχειρηματίες της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επιχειρήσεις  της Περιφέρειας
• Νέοι  18-40 ετών που προτίθενται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
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Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, Επιμελητήρια, Περιφέρεια

 

 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 
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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 
1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  θα παράγει μη 
επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην κλιματική αλλαγή. 
Ιδιαίτερα, θα αξιολογείται η περιβαλλοντική ευρωστία επενδυτικών σχεδίων που δυνητικά επηρεάζουν το παράκτιο/θαλάσσιο περιβάλλον.

Επίσης 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..

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

ολοκλήρωσης μιας πράξης πριν την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).

Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα  Διαρθρωτικά 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.Επίσης, 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).

Οι δράσεις ενίσχυσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν θα αφορούν ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγώγιμες ποσότητες ή ενισχύσεις που 
σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων διανομής των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες ή Κ-Μ. Οι δράσεις θα αφορούν κυρίως σε προωθητικές 
ενέργειες τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (συμμετοχή σε εκθέσεις), σε ενέργειες συμβουλευτικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και σε 
ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τελικών προϊόντων/παρεχομένων υπηρεσιών. Όλες οι ενισχύσεις θα πληρούν τα 
προβλεπόμενα στον Καν. 1407/2013 και στον Καν. 651/2014.

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 πιθανή χρήση και η μορφή των Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο παρόν ΠΕΠ, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 
χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν, άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο συνδυασμός του με άλλες μορφές 
ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37.2.  του Καν. 
1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων, θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 
οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας 
προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.

Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής,  καθώς και οι  αντίστοιχοι δείκτες 
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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 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

Τ2704 Αριθμός δομών 
στήριξης 
επιχειρήσεων για 
παραγωγή 
καινοτομίας

Δομή στήριξης 
καινοτομίας

ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 
Άξονας προτεραιότητας 1  -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των 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 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των 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

CO02 O Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβαση 75,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς ενίσχυσης 
επιχειρήσεων 
των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

CO05 O Παραγωγικές επενδύσεις: 
Αριθμός νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 25,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς ενίσχυσης 
επιχειρήσεων 
των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 6.437.500 23.719.579,00 ΟΠΣ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Κ201θ Ι Ενταγμένα έργα ενισχύσεων 
ΜΜΕ

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 25 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς ενίσχυσης 
επιχειρήσεων 
των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

"Συνδέεται με το 
δείκτη CO01

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""
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Άξονας προτεραιότητας 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

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 
περίπτωσηΚ201ι Ι Ενταγμένα έργα ενίσχυσης 

καινοτόμων νεανικών 
επιχειρήσεων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 8 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς ενίσχυσης 
επιχειρήσεων 
των 
Δικαιούχων/ΕΦ
Δ

Συνδέεται με το δείκτη 
CO05

Κ201κ Ι Ενταγμένα έργα ψηφιακών 
εφαρμογών

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη Τ2701.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

Τ2701 O Ψηφιακές εφαρμογές στους 
τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός 
– Περιβάλλον

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 10,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

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 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 001. Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 8.000.000,00

ERDF Μετάβαση 058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες) 2.570.239,00

ERDF Μετάβαση 062. Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων - επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 1.000.000,00

ERDF Μετάβαση 063. Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών δικτύων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ 1.200.000,00

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

2.179.824,00

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

2.120.000,00

ERDF Μετάβαση 081. Λύσεις ΤΠΕ για την πρόκληση της υγιούς γήρανσης και υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής φροντίδας και της διαβίωσης στον οικείο χώρο με βοήθεια)

945.600,00

ERDF Μετάβαση 082. Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας και διεργασιών δικτύωσης επιχειρήσεων), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες στο διαδίκτυο και υπό σύσταση ΤΠΕ 
επιχειρήσεις κ.λπ.)

960.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 18.975.663,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 1 -  Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ
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Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 945.600,00

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 18.030.063,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης

Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο 2.600.000,00

 ERDF Μετάβαση 06. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 2.000.000,00

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 14.375.663,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)

Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

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: 1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται οριζόντια χρήση της τεχνικής συνδρομής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων, με πρόβλεψη ξεχωριστών αξόνων προτεραιότητας για την 
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Τεχνική Βοήθεια. Εντούτοις εντός του ΑΠ1 θα υποστηριχθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και έργα που συμβάλλουν στην ωρίμανση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων
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.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 2

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

 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

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)

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, συναποτελείται από 
επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες που συνθέτουν τους Θεματικούς Στόχους 4, 5 και 6, για τη μετάβαση προς μια περιφερειακή οικονομία 
χαμηλών εκπομπών ρύπων, προσαρμοσμένη στις κλιματικές αλλαγές, που θα διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα των 
πόρων. Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί συνολικά προς επίτευξη, αντιμετωπίζουν σφαιρικά τις ανάγκες και τις προκλήσεις της ΠΙΝ, όσον αφορά στην 
στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή εξοικονόμηση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τους φυσικούς κινδύνους, τη διαχείριση των 
υδατικών πόρων, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία της βιοποικιλότητας και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις του Α.Π. 2 συμβάλλουν στην σταδιακή ανάπτυξη και καθιέρωση ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που θα βασίζεται στην σύνδεση 
τουρισμού, πολιτισμού, γαιών, γαστρονομίας και φιλοξενίας με όρους ποιότητας, εντοπιότητας και περιβαλλοντικής αειφορίας, που ουσιαστικά 
αντικατοπτρίζει τη νέα προσέγγιση της RIS.

Κατά την υλοποίηση του Α.Π.2 και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους θα λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται όπου είναι κατάλληλο και απαραίτητο ότι: για τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής θα λαμβάνεται υπόψη και η συμβολή στην κάλυψη του 
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σχετικού Ευρωπαϊκού κεκτημένου όπως η Οδηγία για το Πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής, το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης, η Οδηγία για το 
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό κα. Θα εξασφαλίζεται επίσης η μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με ανάλογες δράσεις που θα 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

Η υλοποίηση των δράσεων του παρόντος Άξονα θα λάβει χώρα βάσει των αρχών της συμπληρωματικότητας και των κατευθύνσεων για τη διακριτότητα 
μεταξύ του ΠΕΠ και του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Οι δράσεις που αφορύν στην κλιματική αλλαγή και την προστασία από φυσικούς κ.ά. κινδύνους θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση των  κινδύνων.

Επίσης, οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες δράσεων επιχ/τητας & έξυπνης εξειδίκευσης μεταξύ ΠΕΠ & ΕΠΑΝΕΚ προσδιορίζονται σαφώς στο 
EΠANEK και, μετά την ολοκλήρωση των RIS3 (εθνικής και περιφερειακών) καθορίζουν την υλοποίηση των δράσεων σε αμφότερα, κατά την 
εφαρμογή.

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 Μετάβαση Δημόσιο

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
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

4.γ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την  προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και υποδομές, καθώς και στον τομέα 
της κατοικίας, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την :

• εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται σε δημόσια κτίρια, υποδομές και δημόσιους – ανοιχτούς χώρους,

• Μείωση της κατανάλωσης συμβατικών μορφών ενέργειας και χρήση συστημάτων ΑΠΕ σε απομονωμένες περιοχές 
(Μικρά Νησιά)

• Εξοικονόμηση ενέργειας που καταναλώνεται στον τομέα της στέγασης (κατοικίας), σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος (παραδοσιακοί οικισμοί και ιστορικά κέντρα)
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 4.γ.1 - Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων & περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσιες υποδομές και κατοικίες

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2727 Ετήσια κατανάλωση τελικής 
ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ktoe/έτος Μετάβαση 11,71 2013 10,65 ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ Διετία

Τ2729 Ετήσια κατανάλωση τελικής 
ενέργειας στον τομέα της κατοικίας

ktoe/έτος Μετάβαση 118,18 2013 111,33 ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ Διετία
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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

4γ.1.1: Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα 

Με τη δράση αυτή η στόχευση για ενεργειακή εξοικονόμηση επικεντρώνεται στις υποδομές και τα δίκτυα του δημόσιου τομέα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να επιτευχθεί με την ενεργειακή θωράκιση του κελύφους των κτιρίων (προσθήκη θερμομόνωσης, 
αντικατάσταση κουφωμάτων, ψυχρά υλικά, συστήματα σκίασης), αλλά και με αναβάθμιση του εξοπλισμού τους (νέοι καυστήρες, αντικατάσταση παλιού 
κλιματισμού με κεντρικό σύστημα υψηλής απόδοσης, εγκαταστάσεις συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κλπ), σε συνδυασμό 
με την εγκατάσταση «έξυπνων συστημάτων» (αυτοματοποιημένων μηχανισμών) μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

Επίσης, στον περιορισμό της χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας συμπληρωματικά μπορεί να συνεισφέρει η εγκατάσταση και χρήση συστημάτων 
εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μικρής κλίμακας, για την κάλυψη μέρους των αναγκών των κτιρίων.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δημόσιες υποδομές Υγείας (Νοσοκομεία), Εκπαίδευσης (μεγάλα σχολικά συγκροτήματα), Πολιτισμού (Μουσεία & μνημεία), 
καθώς και σε κτιριακές κ.ά. υποδομές των ΟΤΑ και των φορέων τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων είναι ενδεχόμενη και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω :

• της υιοθέτησης και εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής θωράκισης και «έξυπνων συστημάτων» περιορισμού της κατανάλωσης των δημοσίων 
υποδομών της Περιφέρειας
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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

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Δημόσιοι φορείς & (έμμεσα) κάτοικοι της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, Λοιποί δημόσιοι Φορείς & Οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ & Ν.Π.Ι.Δ. μκχ

 

4γ.1.2: Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές περιοχές

Με τη δράση αυτή η στόχευση για ενεργειακή εξοικονόμηση επικεντρώνεται στη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών σε δημόσιους κοινόχρηστους 
χώρους αστικών περιοχών.

Η βιοκλιματική αναβάθμιση εντός αστικού του ιστού μπορεί ενδεικτικά να γίνει µε την υλοποίηση παρεμβάσεων που οδηγούν στη βελτίωση του 
θερμικού ισοζυγίου της περιοχής κατά την θερινή περίοδο, τη διαχείριση των τοπικών κλιματικών χαρακτηριστικών, την αξιοποίηση της τοπογραφίας και 
του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους, την επιλογή των ειδών φύτευσης και της χωροθέτησης τους, την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 
δημοτικό /κοινόχρηστο φωτισμό κλπ

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων που οδηγούν στην επίτευξη των προαναφερθέντων είναι: η αύξηση των μαλακών υδατοπερατών επιφανειών, η 
αντικατάσταση σκληρών συμβατικών υλικών δαπεδοστρώσεων, η αύξηση των σκιαζόμενων επιφανειών κατά τη θερινή περίοδο και των ηλιαζόµενων 
επιφανειών κατά τη χειμερινή περίοδο, η αύξηση της έκτασης του πρασίνου, κλπ.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω :

• της υιοθέτησης και εγκατάστασης συστημάτων και υλικών βιοκλιματικής αναβάθμισης σε ευρεία τμήματα του αστικού ιστού της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:
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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

• Κάτοικοι αστικών κέντρων της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης & Νομικά Πρόσωπα αυτών

 

4γ.1.3: Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά)

Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η ενεργειακή εξοικονόμηση και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης απομονωμένων περιοχών, όπως τα Μικρά Νησιά 
της Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) τοπικής κλίμακας και 
ενδεικτικά περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια/ υποδομές και κατοικίες, βιοκλιματικές αναβαθμίσεις 
κοινόχρηστων και ανοιχτών χώρων, συστήματα Α.Π.Ε.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω :

• της συνδυασμένης υιοθέτησης και εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής εξοικονόμησης και χρήσης Α.Π.Ε. στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι Μικρών Νησιών της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης & Νομικά Πρόσωπα αυτών
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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

4γ.1.4: Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας

Με τη δράση αυτή επιχειρείται στοχευμένη παρέμβαση στο ζήτημα της ενεργειακής εξοικονόμησης, που αφορά μία σημαντική ιδιωτική δραστηριότητα, 
όπως είναι αυτή της στέγασης – κατοικίας.

Με την παροχή κινήτρων ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες κατοικίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων 
τους.

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση), τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κλπ, την αξιοποίηση των 
δομικών στοιχείων του κτιρίου (π.χ. αξιοποίηση της θερμικής μάζας) κλπ

Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση των δημόσιων κτιρίων, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ μικρής κλίμακας.

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας θα υλοποιηθούν με έμφαση σε κατοικίες που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και 
ιστορικά κέντρα, με προτεραιότητα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και με μεθόδους συμβατές και προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 
του χώρου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων είναι ενδεχόμενη και η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνδιασμό με επιχορήγηση για τα χαμηλού 
εισοδήματος νοικοκυριά.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της συνδυασμένης υιοθέτησης και εγκατάστασης συστημάτων ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών κέντρων των πόλεων της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι αστικών κέντρων και οικισμών της Περιφέρειας
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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

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Η δράση συμπληρώνεται από αντίστοιχες δράσεις που αφορούν το χώρο της κατοικίας και της στέγασης εν γένει, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω του 
Τομεακού Προγράμματος «Υποδομών μεταφορών, Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης».

 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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μέριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Επίσης, 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 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

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.

Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια θα τεθούν κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου 
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας, κατά το σχεδιασμό θα τεθούν κριτήρια όπως το 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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, 
όπως του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, κλπ. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των Μελετών χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και περιβαλλοντικού θορύβου του ΥΠΕΚΑ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

 



EL 115  EL

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 πιθανή χρήση και η μορφή των Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (ΜΧΤ) στο παρόν ΠΕΠ, οι μηχανισμοί και ο τρόπος διαχείρισής τους, το 
χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν, άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο συνδυασμός του με άλλες μορφές 
ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων του άρθρου 37.2.  του Καν. 
1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων, θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των αναγκών της πραγματικής 
οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της δυνατότητας 
προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.

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 Μετάβαση 275,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων / 
ΕΦΔ / ΥΠΕΚΑ

Εξαμηνιαία

CO32 Ενεργειακή 
απόδοση: 
Μείωση της 
ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των 
δημόσιων 
κτιρίων

kWh/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση 1.039.350,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

CO34 Μείωση 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη 
ετήσια μείωση 
των εκπομπών 
των αερίων 
θερμοκηπίου

Τόνοι ισοδυνάμου 
CO2

ΕΤΠΑ Μετάβαση 234,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων / 
ΕΦΔ / ΥΠΕΚΑ

Εξαμηνιαία
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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

5α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα πυρκαγιών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική 
αλλαγή και τη διαχείριση μετριασμό των επιπτώσεων από αυτή, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα :

• τη βελτίωση κυρίως των συστημάτων πρόληψης  για τον περιορισμό των καταστροφών / κινδύνων και διαχείρισης των 
επιπτώσεων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή (πλημμύρες, πυρκαγιές, λειψυδρία, διάβρωση εδαφών)
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 5α.1 - Πρόληψη κινδύνων και μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα 
πυρκαγιών

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2730 Έκταση περιοχών για τις οποίες 
απαιτείται η αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών 
και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ

Km2 Μετάβαση 140,00 2014 0,00 ΥΠΕΚΑ. Ειδική 
Γραμματεία 
Υδάτων

Διετία

Τ2614 Ποσοστό δασικών εκτάσεων που 
προστατεύονται

% Μετάβαση 0,00 2013 0,00 ΥΠΕΚΑ. Ειδική 
Γραμματεία 
Δασών, Δ/νση 
Περιβάλλοντος 
και Χωρικού 
Σχεδιασμού 
Περιφέρειας 
Ιονίων

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

5α.1.1: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους. 

Η προτεινόμενη δράση επικεντρώνεται ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Έμφαση δίδεται στα 
ζητήματα της παρακολούθησης, πρόληψης & προστασίας.

Ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελούν τα πλημμυρικά φαινόμενα, οι πυρκαγιές και η διάβρωση των 
εδαφών, που έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στο αστικό και το φυσικό περιβάλλον, επηρεάζοντας παράλληλα αρνητικά το επίπεδο διαβίωσης των 
κατοίκων.

Οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν ενδεικτικά: την εκτίμηση των κινδύνων (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγησης κινδύνου, λοιπές μελέτες 
εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης), την παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (Σχέδια Δράσης για κάθε είδος κινδύνου, 
ειδικός εξοπλισμός υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων, συστήματα μετρήσεων και πρόγνωσης εξέλιξης φαινομένων), την πρόληψη & προστασία 
(οριοθετήσεις ρεμάτων & τοπικής κλίμακας επιλεγμένα αντιπλημμυρικά έργα/ έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας, υποδομές πυροπροστασίας, 
αναδασώσεις και άλλα έργα τοπικής κλίμακας), ενημέρωση & ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών).

Ειδικά για τις πλημμύρες, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» και  θα είναι σε 
συμφωνία με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που καταρτίζονται με βάση την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, καθώς και με τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής της Περιφέρειας.

Οι ανωτέρω δράσεις  συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :
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Επενδυτική προτεραιότητα 5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

• την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση έργων προστασίας σε περιοχές διαγνωσμένης επικινδυνότητας για την Περιφέρεια

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι και επιχειρήσεις της Περιφέρειας των ζωνών υψηλού κινδύνου

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδια Υπουργεία

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
 της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 
του Καν. 1303/2013).

Επίσης 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..

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 



EL 121  EL

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

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα λαμβάνουν υπόψη  διατυπωμένες 
εθνικές στρατηγικές, όπως του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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
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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 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

CO21 Πρόληψη και 
διαχείριση 
κινδύνων: 
Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
μέτρα δασικής 
πυροπροστασίας

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 115.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2713 Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
μέτρα 
διαχείρισης των 
κινδύνων 
πλημμύρας 
(μέτρα 
διαχείρισης 
κινδύνου)

άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 30.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 5b

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

5β.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της πρόληψης και διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και  καταστροφών, 
που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την :

-βελτίωση κυρίως των συστημάτων πρόληψης & προστασίας του τοπικού πληθυσμού έναντι κινδύνων που προέρχονται από 
φυσικά και ανθρωπογενή αίτια στο χερσαίο & θαλάσσιο χώρο και διαχείρισης/μετριασμού των επιπτώσεων

-αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των αρμόδιων αποκεντρωμένων δομών πρόληψης & διαχείρισης κινδύνων
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 5β.1 - Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2615 Ποσοστό πληθυσμού που ωφελείται 
από μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης καταστροφών

% Μετάβαση 0,00 2013 100,00 ΥΠΕΚΑ, ΕΦΔ 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 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών

5β.1.1: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές 

Η προτεινόμενη δράση επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση κινδύνων που δεν συνδέονται άμεσα ή εξολοκλήρου με την κλιματική αλλαγή, αλλά με 
άλλους φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες. Έμφαση δίδεται αφενός στα ζητήματα της παρακολούθησης & πρόληψης και αφετέρου στην 
αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων.

Ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποτελούν πρωτίστως η σεισμική δραστηριότητα και ακολούθως η 
ρύπανση/μόλυνση ιδιαίτερα του θαλάσσιου χώρου.

Η διεθνής πείρα, αλλά και η (πρόσφατη) εμπειρία της Π.Ι.Ν. δείχνει ότι η σωστή εφαρμογή των προληπτικών μέτρων μειώνει δραστικά το βαθμό 
καταστρεπτικότητας των φυσικών φαινομένων.

Επομένως οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης αφορούν ενδεικτικά: την εκτίμηση του κινδύνου (περιφερειακό σχέδιο αξιολόγισης κινδύνου, λοιπές 
μελέτες εκτίμησης, εντοπισμού & αξιολόγησης), την παρακολούθηση, καταγραφή & αξιολόγηση στοιχείων κινδύνου (δίκτυα μετρήσεων και 
ειδοποίησης), την προετοιμασία για τη διαχείριση των συνεπειών (Σχέδια Δράσης και χαρτογραφική αποτύπωση κατά περίπτωση κινδύνου, ειδικός 
εξοπλισμός υπηρεσιών & εθελοντικών ομάδων, προηγμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, προληπτικοί έλεγχοι, κλπ), ενημέρωση, κατάρτιση & 
ευαισθητοποίηση (κοινού, εθελοντικών ομάδων, αρμόδιων τοπικών δομών).

Ειδικά όσον αφορά στη θαλάσσια ρύπανση (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου, απόβλητα κλπ), η προώθηση συνεργασιών στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφέρειας 
(Πυλώνας -3-), θα οδηγήσει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιου είδους κινδύνων.
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Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από:

• την εκπόνηση σχεδίων και την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, πρόβλεψης και διαχείρισης επιπτώσεων σε τομείς διαγνωσμένης 
επικινδυνότητας για την Περιφέρεια

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι της Περιφέρειας και ειδικότερα όσοι χρειάζονται ειδική βοήθεια (όπως ΑμεΑ, ηλικιωμένοι και παιδιά), καθώς και επιχειρήσεις του 
παράκτιου και θαλάσσιου χώρου

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Φορείς Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία,  αρμόδια Ινστιτούτα και Ερευνητικοί Φορείς.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
της μη διάκρισης και της ισότιμης προβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 
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Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών

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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλλουν στο στόχους 
διατυπωμένων εθνικών στρατηγικών, όπως του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)

Επενδυτική προτεραιότητα 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των 
καταστροφών

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 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2628 Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
μέτρα πρόληψης 
και διαχείρισης 
φυσικών και 
ανθρωπογενών 
καταστροφών

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 207.885,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

6α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την επίτευξη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας, που 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη:

- την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και των 
πόρων των Μ.Ν.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 6α.1 - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2731 Εκτροπή Βιοαποδομήσιμων αστικών 
αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή

% Μετάβαση 10,00 2010 75,00 ΥΠΕΚΑ/ΔΙΕΥΘ
ΥΝΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤ
ΗΤΑΣ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διετία
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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

6α.1.1: Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών

Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει την κατασκευή, ολοκλήρωση, αναβάθμιση των υποδομών & λοιπές δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 
συνδυασμό με την αποκατάσταση χρησιμοποιηθέντων χώρων εναπόθεσης των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας, όπως αυτά προβλέπονται στον 
Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ).

Συγκεκριμένα, οι υποδομές περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και άλλες 
δράσεις προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης

Έως τη υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμάτων και Πρόληψης δεν θα προκηρυχθούν σχετικές δράσεις. Κάθε εξαίρεση από 
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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

τον κανόνα αυτόν (συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων) μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των 
Υπηρεσιών της Επ.Επιτροπής.

 

 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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι, επίσης, 
συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της 
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013).

Επίσης 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..

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.
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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

Σημειώνεται, ότι οι πράξεις και τα κριτήρια επιλογής θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Έως τη υιοθέτηση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης απορριμάτων και πρόληψης δεν θα προκηρυχθούν σχετικές δράσεις. Κάθε εξαίρεση από τον κανόνα 
αυτόν (συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων) μπορεί αν γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των Υπηρεσιών της 
Επ.Επιτροπής.

Οι επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα σεβαστούν την "ιεράρχιση του τομέα στερεών αποβλήτων".

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων  διατυπωμένων εθνικών στρατηγικών, όπως του Περιβάλλοντος κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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
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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

T2706 Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
έργα διαχείρισης 
στερεών 
αποβλήτων

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 3.341,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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

6β.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές πόσιμου νερού και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών 
πόρων της, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:

-τη βελτίωση της ποιότητας & ποσότητας του πόσιμου νερού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μέσα από την 
αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και τη μείωση των απωλειών (διαρροών)

- τη διασφάλιση και μελλοντικά της καλής ποιότητας των χερσαίων και παράκτιων υδάτων και την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικά
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 6β.1 - Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού  και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

T2732 Διαρροές πόσιμου νερού % Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

36,00 2014 31,00 ΔΕΥΑ 
/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διετία
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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

Προβλέπεται η ανάπτυξη των ακόλουθων δράσεων:

6β.1.1: Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος

Με τη δράση επιχειρείται η διασφάλιση της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας πόσιμου νερού, με έμφαση στη μείωση των διαρροών λόγω της 
παλαιότητας των δικτύων.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, προμήθεια και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων εντοπισμού των 
διαρροών στα δίκτυα, προμήθεια εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων, καθώς και δράσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού 
από τις υφιστάμενες πηγές.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• τη μείωση των απωλειών και κατά συνέπεια της υπεράντλησης των πηγών και γεωτρήσεων της Περιφέρειας.

Παρέμβαση προτεραιότητας αποτελεί το έργο «Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού υδροδότησης Ζακύνθου» ("phased project"), που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020.

Ενδεικτικές ομάδες - στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
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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

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΔΕΥΑ

6β.1.2: Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Με τη δράση επιχειρείται προσαρμογή στις απαιτήσεις κυρίως της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, μέσω της υλοποίησης των παρεμβάσεων 
που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για την ΠΙΝ και συμπληρωματικά με το ΕΠ «Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος & 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Προβλέπονται τοπικής κλίμακας προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων (εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης, 
προμήθεια εξοπλισμού ανάλυσης νερού), προγράμματα παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που απορρέουν από τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής, καθώς και δράσεις διαχείρισης και αντιμετώπισης της ρύπανσης από σημειακές ή μη πηγές, ιδιαίτερα σε προστατευόμενες και 
παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από:

• τη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και αντιμετώπισης της ρύπανσης των χερσαίων και θαλάσσιων υδάτων της 
Περιφέρειας.

Ενδεικτικές ομάδες - στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
• Φορείς Αυτοδιοίκησης, ΔΕΥΑ, αρμόδια Υπουργεία,

 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
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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

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι, επίσης, 
συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από  την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και με τα μέτρα σχετικά με τις πλημμύρες που 
προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης 
(άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013).

Επίσης 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων διατυπωμένων εθνικών στρατηγικών, όπως του Περιβάλλοντος, των Υδάτινων πόρων, κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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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 Μετάβαση 65.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2707 Μέτρα / Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 16,00 ΟΠΣ, Εξαμηνιαία
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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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

Προγράμματα 
που υλοποιούνται 
για την κάλυψη 
των απαιτήσεων 
των Σχεδίων 
Διαχείρισης 
Λεκανών 
απορροής

Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

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

6γ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την προστασία  και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της 
σύγχρονης δημιουργίας, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:

• τη δημιουργία νέων πόλων έλξης για κατοίκους και επισκέπτες
• την έμμεση υποστήριξη νέας επιχειρηματικότητας στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας 
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 6γ.1 - Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2733 Επισκεψιμότητα σε οργανωμένους 
χώρους ιστορικού και πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος

Επισκέπτες / έτος Μετάβαση 243.882,00 2013 300.000,00 ΕΛΣΤΑΤ Διετία
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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

6γ.1.1: Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Με την κατηγορία δράσεων επιχειρείται πολλαπλή παρέμβαση για την προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, την λειτουργική 
αξιοποίησή τους με την ένταξη νέων, συμβατών χρήσεων σε αυτά, καθώς και για την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς .

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη δικτύωση και τη βελτίωση των συνθηκών επισκεψιμότητας και αντιληπτικότητας των μνημείων και των χώρων και 
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επισκέπτες.

Έμφαση θα δοθεί στις ακόλουθες δράσεις:

• παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO), όπως η παλιά πόλη της 
Κέρκυρας  και σε ιστορικά κέντρα πόλεων

• δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών, καθώς και τοπίων φυσικού 
κάλλους σε τοπικό (π.χ. σε μία πόλη, ή στην ενδοχώρα ) και περιφερειακό επίπεδο (διαδρομές επίσκεψης κατά μήκος οδικών ή θαλάσσιων 
αξόνων), καθώς και στη βάση θεματικών αξόνων (π.χ. μυθολογική διαδρομή, δρόμοι κρασιού & ελιάς, μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινές εκκλησίες, 
κλπ) Προώθηση στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφερειακής στρατηγικής (Πυλώνας -4-), δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO, καθώς και δικτυώσεων 
συνεργασίας για την προαστασία & ανάδειξη υπο-θαλάσσιου φυσικού και πολιτιστικού πλούτου.

και επιπλέον, αναφέρονται ενδεικτικά:

• παρεμβάσεις σε λοιπά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αποτελούν καθιερωμένους ή εν δυνάμει τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα 
στην παράκτια ζώνη, καθώς και σε στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της υπαίθρου
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

• λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων κλπ) και πιστοποίηση μουσειακών υποδομών και δημιουργία νέων μουσείων σε 
απολύτως στοχευμένες & σημαντικές περιπτώσεις

• προστασία  και ανάδειξη του σημαντικού αρχειακού υλικού της Περιφέρειας
• δράσεις για τη διάσωση και προβολή των άυλων πολιτιστικών στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού (π.χ. παραδοσιακή μουσική, λαϊκά δρώμενα, 

διατροφικές συνήθειες κλπ).
• Προβολή στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας και στη βάση σχετικού 

Σχεδίου Δράσης

με προτεραιότητα σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και αναμένεται να ολοκληρωθούν, μεταφερόμενα εξολοκλήρου, 
στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020.

 Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την προστασία με ταυτόχρονη ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
ταυτότητας Περιφέρειας.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα

 Ο παρών τύπος δράσεων μπορεί να αξιοποιηθεί υπό το πρίσμα της προώθησης του εργαλείου χωρικής ανάπτυξης ΟΕΕ και στην κατεύθυνση αξιοποίησης 
του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος που εντοπίζεται κυρίως στις μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις.

Οι δράσεις μέσω του ΠΕΠ αναμένεται να συμπληρωθούν με αντίστοιχες δράσεις του Τομεακού Προγράμματος (ΕΠΑΝΕΚ), με ιδιαίτερη έμφαση στο 
Μνημείο UNESCO.

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα 
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το  συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια 
ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που 
αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας 
συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη 
παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές  μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό  κόστος όλων των 
μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση 
θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

6γ.1.2: Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

Με την προτεινόμενη δράση επιχειρείται η προώθηση της σύγχρονης δημιουργίας, που αφενός αποτελεί προέκταση του επτανησιακού πολιτισμού 
(μουσική, εικαστικά, θέατρο, γαστρονομία) και αφετέρου εμπλουτίζεται με σύγχρονα στοιχεία.

Μαζί δε με τα λοιπά στοιχεία της ιστορικής κληρονομιάς συνθέτει έναν ιδιαίτερο πόλο έλξης, συμβάλλοντας έμμεσα στη ανάπτυξη της δημιουργικής 
οικονομίας, αλλά και του θεματικού τουρισμού.

Ενδεικτικές δράσεις στον τομέα της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας με την ευρύτερη έννοια, είναι:

• η ενίσχυση της διοργάνωσης πολιτιστικών θεσμών περιφερειακής & διεθνούς εμβέλειας στην κατεύθυνση της καθιέρωσής τους
• η υποστήριξη καθιερωμένων πολιτιστικών συνόλων (μουσική, χορός, χορωδία, εικαστικά, θέατρο) για τη δικτύωση, την ανάπτυξη καινοτόμων 

δράσεων εκπαίδευσης, την προβολή & προμήθεια ειδικού εξοπλισμού.
• η ανάδειξη του ιδιαίτερου γαστρονομικού πλούτου & πολιτισμού (επτανησιακό γαστρονομικό εδεσματολόγιο, διοργάνωση δράσεων προώθησης 

& προβολής, δημιουργία επισκέψιμων χώρων και τοπικών κέντρων γαστρονομίας, συμμετοχή σε ευρύτερες πολιτιστικές κλπ διαδρομές)

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από:

• την ανάδειξη και καθιέρωση στοιχείων της ευρύτερης πολιτιστικής δημιουργίας, που συνάδουν με την ιδιαίτερη ταυτότητα της Περιφέρειας.
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι (κυρίως οι νέοι) και επισκέπτες της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα

Ομοίως με την προηγούμενη κατηγορία δράσεων, οι εν λόγω πρωτοβουλίες δύναται να αποτελέσουν δομικά στοιχεία της υλοποίησης ΟΕΕ στην 
κατεύθυνση υποστήριξης της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας και προώθησης του ποιοτικού τουρισμού.

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα 
θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το  συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια 
ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που 
αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας 
συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη 
παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές  μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό  κόστος όλων των 
μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση 
θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

6γ.1.3: Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών  υποδομών (κρουαζιέρας, ιστιοπλοΐας) 

Ο πολιτιστικός και φυσικός πλούτος, ιδιαίτερα ο παράκτιος, αποτελούν πόλο έλξης για τη θαλάσσια δραστηριότητα αναψυχής (μικρά σκάφη, ιστιοπλοΐα).

Η περαιτέρω αξιοποίηση της θεματικής αυτής τουριστικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο, καθώς προβλέπεται και στη RIS, προϋποθέτει τη 
συμπλήρωση του δικτύου τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας της Περιφέρειας.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή, είναι:
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

• συμπλήρωση τουριστικών λιμενικών υποδομών μικρής κλίμακας συνοδευόμενων από αναγκαίες υποδομές στη χερσαία ζώνη,
• δικτύωση υποδομών θαλάσσιου τουρισμού σε ενδο-περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και ανάπτυξη «έξυπνων συστημάτων» 

εξυπηρέτησης  (ΜακροΠεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου – Πυλώνας -4-)

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την βελτίωση και συμπλήρωση των λιμενικών υποδομών υποστήριξης του θαλάσσιου τουρισμού

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Επισκέπτες & επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο, Συμπράξεις, ανάλογα με την αρμοδιότητα  και την περίπτωση

Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές στους τομείς αυτούς θα 
θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το  συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια 
ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που 
αφορά στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, συμπεριλαμβάνοντας 
συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω επενδυτικής προτεραιότητας. Αυτή η ολοκληρωμένη 
παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές  μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό  κόστος όλων των 
μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση 
θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
 της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, 
όπως του Περιβάλλοντος κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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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 

Επισκέψεις/έτος ΕΤΠΑ Μετάβαση 8.000,00 ΕΛΣΤΑΤ Ετήσια
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Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

πόλους έλξης 
επισκεπτών

T2708 Αριθμός 
πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών 
θεσμών που 
ενισχύονται

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 20,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2709 Αριθμός 
λιμενικών 
υποδομών που 
βελτιώνονται

Λιμένες ΕΤΠΑ Μετάβαση 1,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 6d

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

6δ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 

Η Περιφέρεια επιδιώκει την προστασία  και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως 
οικοσυστήματα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, που αναμένεται να έχουν 
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της Ένωσης ως αποτέλεσμα:

• τη δημιουργία νέων πόλων έλξης για κατοίκους και επισκέπτες
• τη διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και περιοχών Natura μέσω της ορθής διαχείρισής τους

την έμμεση υποστήριξης νέας επιχειρηματικότητας στον τομέα του θεματικού & ποιοτικού τουρισμού
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 6δ.1 - Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού κάλλους

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2734 Προστατευόμενες Περιοχές (σύνολο 
περιοχών Natura 2000) με εργαλεία 
διαχείρισης

% Μετάβαση 17,00 2014 56,00 ΥΠΕΚΑ / ΤΜ. 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ

Διετία
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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 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

6.δ.1.1: Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 

Με την προτεινόμενη ενότητα δράσεων επιχειρείται η ήπια αξιοποίηση του φυσικού (χερσαίου, θαλάσσιου και υπο-θαλάσσιου) πλούτου της Περιφέρειας 
που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ποικιλομορφία, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση συνθηκών βιωσιμότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Μαζί δε με τα άλλα στοιχεία (πολιτισμός) δημιουργεί μία δυναμική έλξης, συμβάλλοντας έμμεσα και στη ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

Ενδεικτικές δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς είναι:

• η εκπόνηση & υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης και προστασίας για επιμέρους οικοσυστήματα (υγροτόπους, δασικά οικοσυστήματα, παράκτια, 
θαλάσσια και υποθαλάσσια, καθώς και αγροτικά οικοσυστήματα), επιλεγμένα είδη, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης περιοχών 
οικολογικού ενδιαφέροντος.

• Δράσεις ευαισθητοποίησης & ενίσχυσης του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και 
αντιμετώπισης μη συμβατών δραστηριοτήτων

• υποστήριξη της οργάνωσης & λειτουργίας του σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Π.Ι.Ν. (που δεν καλύπτονται από φορέα 
διαχείρισης)

• δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους (οικότοποι NATURA, περιοχές του ελαιώνα, γεωλογικές 
ιδιαιτερότητες κλπ) στην κατεύθυνση της δημιουργίας οικοτουριστικών διαδρομών (με διευκόλυνση πρόσβασης, προβολή, παρατήρηση και 
σήμανση), ακόμη και στο πλαίσιο της ΜακροΠεριφερειακής στρατηγικής & συνεργασίας (Πυλώνας -3-).

Οι δράσεις που σχετίζονται με τις περιοχές Natura, θα αποτελούν τμήμα του συνόλου των δράσεων που καθορίζονται στο PAF (Πλαίσιο Δράσεων 
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Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

Προτεραιότητας) για τις περιοχές Natura της ΠΙΝ.

 

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την διασφάλιση της βιωσιμότητας & την ανάδειξη στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς, που συνθέτουν τη περιβαλλοντική ποικιλομορφία της 
Περιφέρειας.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι  και επισκέπτες της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ, Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας  Οικοσυστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα

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

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

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 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 
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Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

Στόχων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
 της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, 
όπως του Περιβάλλοντος κλπ.

Οι παρεμβάσεις του ΠΕΠ στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 θα είναι συμβατές με το  «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο 
NATURA 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Σεπτέμβριος 2014), που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών
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Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

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

Επενδυτική προτεραιότητα 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και 
των πράσινων υποδομών

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 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO23 Φύση και 
βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια 
οικοτόπων που 
λαμβάνουν 
ενίσχυση για να 
αποκτήσουν 
καλύτερο 
καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια ΕΤΠΑ Μετάβαση 75.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων, 
ΥΠΕΚΑ, 
ΕΚΒΥ

Εξαμηνιαία
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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

6ε.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση της ελκυστικότητας των  αστικών περιοχών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την αναζωογόνηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος των πόλεων, που αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα:

• τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ανάδειξη των πόλεων της Περιφέρειας σε πόλους έλξης, για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες

• τη βελτίωση των συνθηκών αστικής κινητικότητας
• την αναβάθμιση των ανοιχτών χώρων και δημόσιων υποδομών.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 6ε.1 - Αύξηση της ελκυστικότητας των  αστικών περιοχών

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2735 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά 
καταλύματα πλην κάμπινγκ

Αριθμός Μετάβαση 7.723.344,00 2013 7.830.590,00 ΕΛΣΤΑΤ 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

6ε.1.1. Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος

Με την ενότητα των δράσεων επιχειρείται η αστική αναβάθμιση σε πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη που θα οδηγήσουν σε 
βιώσιμες και ελκυστικές πόλεις.

Τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν και με δράσεις ανάδειξης της ιδιαίτερης ταυτότητας τους στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης .

Ενδεικτικές δράσεις αστικής αναζωογόνησης, είναι οι εξής:

• αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού φόρτου με «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών πολιτών, 
ιδιαίτερα δε των ΑΜΕΑ (πεζόδρομοι & ποδηλατόδρομοι)

• περιβαλλοντική αναβάθμιση του οικιστικού ιστού, προστασία ελεύθερων χώρων (εξοπλισμός για τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινόχρηστων 
δημόσιων χώρων, αναπλάσεις όψεων και ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων λειτουργιών, δημιουργία  & ανάπλαση χώρων 
αναψυχής)

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
• τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στις πόλεις της Περιφέρειας
• την ανάδειξη των στοιχείων ελκυστικότητας των αστικών κέντρων
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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

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι  και επισκέπτες των πόλεων της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης,, Ν.Π.Δ.Δ. με σχετική αρμοδιότητα

 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

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του 
Καν. 1303/2013).

Επίσης 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 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

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις διατυπωμένες ανάγκες και τις προκλήσεις των Ιονίων 
Νήσων για την μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλότερη εκπομπή ρύπων, για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και για την 
αειφορία των περιφερειακών περιβαλλοντικών και ενεργειακών πόρων. Επιπρόσθετα, θα υιοθετούνται πράξεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως του Περιβάλλοντος κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

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
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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 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

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO38 Αστική 
ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή 
ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων 
σε αστικές 
περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα ΕΤΠΑ Μετάβαση 15.200,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

CO39 Αστική 
ανάπτυξη: 
Ανέγερση ή 
ανακαίνιση 
δημόσιων ή 
εμπορικών 
κτιρίων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα ΕΤΠΑ Μετάβαση 5.400,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 
Άξονας προτεραιότητας 2  -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη
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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 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

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

CO18 O Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 65.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

CO23 O Φύση και βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
λαμβάνουν ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς 
διατήρησης

Εκτάρια ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 75.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων, 
ΥΠΕΚΑ, ΕΚΒΥ

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

CO31 O Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός 
νοικοκυριών που κατατάσσονται 
σε καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά ΕΤΠΑ Μετάβαση 100 275,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων / 
ΕΦΔ / ΥΠΕΚΑ

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

CO38 O Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή 
ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα ΕΤΠΑ Μετάβαση 3.000 15.200,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 17.000.000 89.207.400,00 ΟΠΣ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Κ201ε Ι Ενταγμένα έργα διαχείρισης 
πόσιμου ύδατος

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη CO18

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""
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Άξονας προτεραιότητας 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

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 
περίπτωσηΚ201ζ Ι Ενταγμένα έργα διαχείρισης 

φυσικών καταστροφών
Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2 ΟΠΣ, 

Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη T2705

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

Κ201η Ι Ενταγμένα έργα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη T2706

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

Κ201σ Ι Ενταγμένα έργα διαχείρισης 
οικοσυστημάτων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 5 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη CO23

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

T2706 O Πληθυσμός που καλύπτεται από 
έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 3.341,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

T2708 O Αριθμός πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών θεσμών που 
ενισχύονται

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 7 20,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Τ2628 O Πληθυσμός που ωφελείται από 
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 207.855,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

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 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 7.473.600,00

ERDF Μετάβαση 014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα 2.350.000,00

ERDF Μετάβαση 018. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής)

3.408.000,00

ERDF Μετάβαση 021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του 
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, 
των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

16.176.000,00

ERDF Μετάβαση 042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά) 4.800.000,00

ERDF Μετάβαση 085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή 5.104.000,00

ERDF Μετάβαση 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

4.260.000,00

ERDF Μετάβαση 088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται 
με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής 
προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

3.894.400,00

ERDF Μετάβαση 094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς 14.000.000,00
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Άξονας προτεραιότητας 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 095. Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς 6.440.000,00

ERDF Μετάβαση 097. Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης σε επίπεδο κοινότητας σε αστικές και αγροτικές περιοχές 3.459.920,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 71.365.920,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 2 -  Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000) 3.459.920,00

 ERDF Μετάβαση 03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 4.525.600,00

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 63.380.400,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης

Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 02. Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη 6.000.000,00

 ERDF Μετάβαση 03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο 18.700.000,00

 ERDF Μετάβαση 06. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 2.000.000,00

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 44.665.920,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)

Άξονας προτεραιότητας 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

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: 2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται οριζόντια χρήση της τεχνικής συνδρομής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων, με πρόβλεψη ξεχωριστών αξόνων προτεραιότητας για την 
Τεχνική Βοήθεια. Εντούτοις εντός του ΑΠ2 θα υποστηριχθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και έργα που συμβάλλουν στην ωρίμανση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 3

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

 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

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 Μετάβαση Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 7b
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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

7β.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και  διασύνδεση του  μεταφορικού συστήματος διακίνησης επιβατών και 
εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο.

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση (με έμφαση στην ασφάλεια) του βασικού οδικού της δικτύου, που εξασφαλίζει τη 
διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ και αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• βελτίωση των συνθηκών του χερσαίου υποσυστήματος μεταφορών για την ασφαλή κυρίως κυκλοφορία & την  
αναβαθμισμένη λειτουργία του στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας

• άρση της απομόνωσης και περιφερειακότητας γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 7β.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση βασικών μεταφορικών υποδομών στο χερσαίο χώρο και  διασύνδεση του  μεταφορικού συστήματος 
διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων στο χερσαίο χώρο.

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2739 Μείωση χρονοαπόστασης οδού 
πρόσβασης αεροδρομίου Κέρκυρας-
3Γεφύρια-Βρυώνη

Λεπτά Μετάβαση 20,00 2013 5,00 ΕΛΣΤΑΤ Διετία
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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

7β.1.1: Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής  διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ

Οι αυξημένες ροές προϊόντων και επιβατών (περιλαμβανομένων των τουριστών), καθώς και η αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 
τοπικής αγοράς, καθιστούν αναγκαία την άμεση, ταχεία  και ασφαλή χερσαία πρόσβαση προς τις πύλες εισόδου/εξόδου της Περιφέρειας (κόμβους του 
αναλυτικού δικτύου ΔΕΔ-Μ).

Με τις προωθούμενες δράσεις επιχειρείται η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας  με την υλοποίηση και αναβάθμιση δευτερευουσών ή/και 
τριτευουσών συνδέσεων με τους κόμβους ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια).

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση, είναι:

• βασικές οδοί πρόσβασης από την ενδοχώρα και τα αστικά κέντρα προς τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την διευκόλυνση της χερσαίας προσβασιμότητας επιβατών και προϊόντων προς τις πύλες εισόδου/εξόδου της Περιφέρειας από τα αστικά κέντρα 
και την ενδοχώρα.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι, επισκέπτες & επιχειρήσεις της Περιφέρειας
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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

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο, ανάλογα με την αρμοδιότητα

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
• 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

 

7β.1.2: Συμπλήρωση και αναβάθμιση  υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών 

Με την ενότητα δράσεων επιχειρείται η αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας στο βασικό οδικό δίκτυο των νησιών της Περιφέρειας  με έμφαση στις 
διασυνδέσεις με απομονωμένες περιοχές και σημαντικά τουριστικά κέντρα.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας, είναι:

• βελτιώσεις βασικών οδικών αξόνων διασύνδεσης αστικών κέντρων & πυλών εισόδου με απομονωμένες περιοχές, με έμφαση στην οδική 
ασφάλεια.

• βελτιώσεις στην ασφάλεια βασικών οδικών αξόνων (εστιασμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα τμήματα του βασικού δικτύου)  και συνδυασμός 
παρεμβάσεων «ενεργητικής» οδικής ασφάλειας επί βασικών οδικών αξόνων με «έξυπνα» συστήματα προ-ειδοποίησης.
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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 δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της βασικής χερσαίας διασύνδεσης  επιβατών και προϊόντων από τα αστικά κέντρα & τις πύλες εισόδου 
προς την ενδοχώρα της Περιφέρειας.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι, επισκέπτες & επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο, ανάλογα με την αρμοδιότητα, καθώς και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

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
• 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
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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
 της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, 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..

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.

Τα κριτήρια επιλογής των έργων μεταφορών θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες που εκφράζονται στο ΣΕΣ και να 
προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών. Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μικρής τοπικής οδοποιίας, εφόσον 
αποτελούν μέρος χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύεται ότι είναι 
απαραίτητα.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από την απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους οφέλους, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Οποιαδήποτε  παρέμβαση αναβάθμισης  αστικών/περιαστικών μεταφορικών υποδομών θα πρέπει να ενσωματώνεται σε σχέδια βιώσιμης (αστικής) 
κινητικότητας, που συνδέονται επίσης με σχέδια ποιότητας της ατμόσφαιρας, σύμφωνα και με την Οδηγία 2008/50/EC.



EL 176  EL

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

Σε ότι αφορά το ζήτημα της συντήρησης των έργων των Μεταφορών, με βάση το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στα υποβαλλόμενα Τεχνικά Δελτία 
τα οποία υποβάλλει ο (Τελικός) Δικαιούχος προς αξιολόγηση και ένταξη στο Πρόγραμμα, υπάρχει ειδικό πεδίο για τον ορισμό του Φορέα Λειτουργίας 
της πράξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της παραλαβής και της συντήρησης. Η συντήρηση δεν είναι επιλέξιμη.

Ενώ, 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.

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

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 περίτπωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η αρνητική επίπτωση και μέτρα αποκατάστασης/αναμόρφωσης ή 
αποζημίωσης θα πρέπει να προβλέπονται.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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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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.6.4 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

CO14 Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμ
ένων ή 
αναβαθμισμένων 
οδών

χλμ. ΕΤΠΑ Μετάβαση 13,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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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

7γ.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με τα ΔΕΔ-Μ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει τη συμπλήρωση & ολοκλήρωση κυρίως των υποδομών που εξυπηρετούν τα θαλάσσια δίκτυα 
μεταφοράς, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• βελτίωση του θαλάσσιου υποσυστήματος διακίνησης (μεταφορών & τουρισμού) στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος 
μεταφορών της Περιφέρειας και της προώθησης της μεταφορικής πολυτροπικότητας

• άρση της απομόνωσης και περιφερειακότητας γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 7γ.1 - Αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών υποδομών στο θαλάσσιο χώρο και διασύνδεση του μεταφορικού συστήματος διακίνησης με 
τα ΔΕΔ-Μ

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2623 Αριθμός επιβατών/έτος Αριθμός επιβατών Μετάβαση 1.790.195,00 2014 2.180.400,00 ΕΛΣΤΑΤ, 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΛΙΜΕΝΩΝ

Διετία
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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 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

7γ.1.1: Βελτίωση & συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ

Με την ενότητα δράσεων επιχειρείται η αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών της θαλάσσιας διασύνδεσης  με τα ΔΕΔ-Μ της ευρύτερης περιοχής 
και άλλους σημαντικούς κόμβους, αλλά και της ενδοπεριφερειακής συνδετικότητας (ιδιαίτερα  με απομονωμένες περιοχές), περιλαμβανομένων νέων  
«ευέλικτων» μέσων.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της θαλάσσιας διασύνδεσης των πυλών εισόδου, είναι:

• δράσεις (περιβαλλοντικής κυρίως) πιστοποίησης & παροχής «έξυπνων» υπηρεσιών στο πλαίσιο δικτύωσης βασικών λιμένων της 
ΜακροΠεριφέρειας (Πυλώνας -2-).

• βελτιώσεις & συμπληρώσεις λιμενικών υποδομών για την εξασφάλιση της επαρκούς συνδετικότητας των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας με 
λιμένες ΔΕΔ-Μ.

• ανάπτυξη υποδομών τοπικής κλίμακας  για την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής κινητικότητας  συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ευέλικτων μέσων (υδατοδρόμια).

Παρεμβάσεις προτεραιότητας αποτελούν τα έργα  «Επέκτασης Λιμένος Ερείκουσας» και «Λιμένας Πισαετού Ιθάκης». Αμφότερα προβλέπονται στο 
ΣΠΕΜ και αφορούν στη σύνδεση απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ (λιμένες Κέρκυρας και Πάτρας).

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• την βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών πολλαπλής θαλάσσιας προσβασιμότητας επιβατών και προϊόντων, με πρόνοια για τις 
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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

απομονωμένες περιοχές

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι, επισκέπτες & επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο, ανάλογα με την αρμοδιότητα

 

 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 
1303/2013 αντίστοιχα).

Οι βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για την 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, 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 
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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

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

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.

Τα κριτήρια επιλογής των έργων μεταφορών θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες που εκφράζονται στο ΣΕΣ και να 
προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών.

Οποιαδήποτε  παρέμβαση αναβάθμισης  αστικών/περιαστικών μεταφορικών υποδομών θα πρέπει να ενσωματώνεται σε σχέδια βιώσιμης (αστικής) 
κινητικότητας, που συνδέονται επίσης με σχέδια ποιότητας της ατμόσφαιρας, σύμφωνα και με την Οδηγία 2008/50/EC.

Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από την απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους οφέλους, να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά 
τους και να είναι σύμφωνες με το άρθρο 5 (7) (γ) σχετικά με τα συστήματα μεταφορών του Κανονισμού 1301/2013 της ΕΕ ΕΤΠΑ.

Σε ότι αφορά το ζήτημα της συντήρησης των έργων των Μεταφορών, με βάση το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στα υποβαλλόμενα Τεχνικά Δελτία 
τα οποία υποβάλλει ο (Τελικός) Δικαιούχος προς αξιολόγηση και ένταξη στο Πρόγραμμα, υπάρχει ειδικό πεδίο για τον ορισμό του Φορέα Λειτουργίας 
της πράξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της παραλαβής και της συντήρησης.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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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

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

Τ2709 Αριθμός 
λιμενικών 
υποδομών που 
βελτιώνονται

Λιμένες ΕΤΠΑ Μετάβαση 2,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 
Άξονας προτεραιότητας 3  -  Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

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 3 -  Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

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

CO14 O Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 13,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 12625000 35.294.230,00 ΟΠΣ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Κ206γ Ι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των οδικων 
έργων

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 2 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη CO14

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

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 3 -  Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί) 20.235.384,00

ERDF Μετάβαση 042. Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά) 8.000.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 3 -  Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 28.235.384,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 3 -  Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 5.000.000,00

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 23.235.384,00
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Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης

Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 28.235.384,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)

Άξονας προτεραιότητας 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

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: 3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται οριζόντια χρήση της τεχνικής συνδρομής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων, με πρόβλεψη ξεχωριστών αξόνων προτεραιότητας για την 
Τεχνική Βοήθεια. Εντούτοις εντός του ΑΠ3 θα υποστηριχθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και έργα που συμβάλλουν στην ωρίμανση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων
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.

2.A.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 4

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

 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

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)

Οι ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης των επιπέδων της φτώχειας και των διακρίσεων, όπως 
και για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, αντιμετωπίζονται συνολικά από τον Άξονα Προτεραιότητας 4. 

Κρίνεται επιβεβλημένο, οι συνιστώσες που καθορίζουν το πλαίσιο υποδομών στους τομείς της υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης και καλύπτονται από το 
ΕΤΠΑ, να εντάσσονται σε έναν συγκεκριμένο Άξονα, ώστε να εξυπηρετείται η ανάγκη για μια συνεκτική προσέγγιση για τις υποδομές υγείας, πρόνοιας και 
εκπαίδευσης ,  προκειμένου να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή .

Σημειώνεται ότι πριν την ενεργοποίηση δράσεων Υγείας και Εκπαίδευσης ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου 
Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική.
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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 Μετάβαση 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 στόχου

9.α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες  υγείας   και πρόνοιας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών υγείας και πρόνοιας, μέσω των οποίων 
αναμένεται:

• η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας προς τους 
κατοίκους και επισκέπτες της Περιφέρειας
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 9.α.1 - Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες  υγείας   και πρόνοιας

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2737 Επισκέψεις  σε μονάδες παροχής 
υπηρεσιών υγείας

Αριθμός Μετάβαση 321.310,00 2011 340.588,00 ESYnet Διετία
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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

9α.1.1: Βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας αποτελεί η αυξανόμενη εποχιακά ζήτηση, αλλά και οι ιδιαιτερότητες  που δημιουργεί η νησιωτικότητα όσον αφορά στις 
κοινωνικές υπηρεσίες.

Με την ενότητα δράσεων επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς υγείας και πρόνοιας, μέσα από τη υλοποίηση σχετικών 
υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη εκκρεμότητες της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, είναι:

• η συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας (υποδομές α΄θμιας και β΄θμιας υγείας και 
της πρόνοιας).

Παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν τα έργα «Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας» ( "phased project"), που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του 
ΠΕΠ 2014-2020) και «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» (υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί , 
μεταφερόμενο εξολοκλήρου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020). Παράλληλα σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης προβλέπεται να καλυφθούν ανάγκες των περιφερειακών μονάδων υγείας σε υλικοτεχνική υποδομή (νοσοκομειακός εξοπλισμός).

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :



EL 191  EL

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

• τη βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών κυρίως β΄θμιας υγείας και πρόνοιας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι και Επισκέπτες της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Φορείς Αυτοδιοίκησης, Υπουργείο Υγείας & εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, κατά περίπτωση ανάλογα με την αρμοδιότητα

 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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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, 
 της μη διάκρισης και της ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 
του Καν. 1303/2013).

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις 
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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

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

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις οι οποίες αφενός αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των Ιονίων Νήσων βάσει της 
πρόσφατης χαρτογράφησης των υποδομών υγείας, αφετέρου συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές 
στρατηγικές και προτεραιότητες, όπως του Εθνικού Σχεδίου «Υγεία 2014-2020» , της κοινωνικής πρόνοιας, κλπ.

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. 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.

Εάν η Περιφέρεια αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πόρους του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να υπομνηστεί ότι η κατασκευή κλειστών κέντρων υποδοχής 
μεταναστών, δεν είναι επιλέξιμη. Όσον αφορά στην κατασκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων που λειτουργούν ως ανοικτά κέντρα υποδοχής μεταναστών, το 
ΕΤΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ 
των διαφόρων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ΕΠ 9α. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί αποκλειστικά ανοικτά κέντρα υποδοχής, που πρέπει να παραμείνουν ανοικτά. Όσον αφορά τα ανοικτά 
κέντρα υποδοχής μεταναστών, η στήριξη του ΕΚΤ μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο για συγκεκριμένες υπηρεσίες που οδηγούν στην 
απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, όπως συμβουλευτική και κατάρτιση, αλλά όχι για τη λειτουργία τους.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται
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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

CO36 Υγεία: 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 36.930,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία



EL 194  EL

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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

Τ2710 Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
πρόνοιας 
(ειδικός)

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 4.550,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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

10α.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών εκπαίδευσης, μέσω των οποίων αναμένεται:

η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας στο σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)

Ειδικός στόχος 10α.1 - Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση)

Τιμή βάσης Έτος 
βάσης

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2738 Μέσος αριθμός μαθητών ανά 
σχολική δομή

Αριθμός Μετάβαση 125,80 2013 122,70 ΕΛΣΤΑΤ Διετία
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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

10.α.1.1: Ανάπτυξη & βελτίωση  υποδομών α’ βάθμιας & β’ βάθμιας εκπαίδευσης 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, παρότι χαρακτηρίζεται από σχετικά δυσμενείς δείκτες όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση (σχολική διαρροή, 
χαμηλές επιδόσεις πρόσβασης στην γ’θμια εκπαίδευση κλπ), όσον αφορά στις υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 
χαρακτηρίζεται από την ένταση και ποιότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άλλες Περιφέρειες (διπλή βάρδια κλπ).

Παρόλα αυτά συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα στις υποδομές λόγω παλαιότητας κτιρίων, σεισμικότητας περιοχής, αλλά  και ανακατατάξεων του 
μαθητικού δυναμικού.

Με την ενότητα δράσεων επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, μέσα από τη βελτίωση ή/και ανάπτυξη 
σχετικών υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη  και εκκρεμότητες της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της συμβολής στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της  Περιφέρειας, είναι:

• η συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένου αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού 
(εργαστήρια κλπ), με προτεραιότητα σε έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και αναμένεται να ολοκληρωθούν, 
μεταφερόμενα εξολοκλήρου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΙΝ 2014-2020.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσα από :

• τη βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών α’θμιας & β’θμιας εκπαίδευσης
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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

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) της Δράσης αποτελούν:

• Κάτοικοι (ιδίως οι νέοι) της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Φορείς Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο Υπουργείο και φορείς του (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.), ανάλογα με την αρμοδιότητα  και την περίπτωση

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013).

Επίσης 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..

Το κριτήριο της ωριμότητας μιας πράξης δύναται, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη, ιδίως για έργα που μπορούν να συμβάλουν στην εμπροσθοβαρή 
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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

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε 
διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες, όπως αυτές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάπτυξη υποδομών 
εκπαίδευσης και του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 για την εκπαίδευση.

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. 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.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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
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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 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

CO35 Παιδική μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 1.200,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 
Άξονας προτεραιότητας 4  -  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
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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 4 -  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

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

CO35 O Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 1.200,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών Ευρώ ΕΤΠΑ Μετάβαση 13000000 42.618.349,00 ΟΠΣ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Κ206δ Ι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων 
υποδομών παιδικής φροντίδας ή 
εκπαίδευσης

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 3 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη CO35

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

Κ206ε Ι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί 
για την υλοποίηση των έργων 
υπηρεσιών πρόνοιας

Αριθμός ΕΤΠΑ Μετάβαση 1 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

"Συνδέεται με το 
δείκτη T2710

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
""Πληροφορίες 
σχετικά με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"""

Τ2710 O Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας 
(ειδικός)

Φυσικά πρόσωπα ΕΤΠΑ Μετάβαση 0 4.550,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"
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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 4 -  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια) 17.222.679,00

ERDF Μετάβαση 053. Υποδομές στον τομέα της υγείας 12.632.000,00

ERDF Μετάβαση 055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη 4.240.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 4 -  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ERDF Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 34.094.679,00
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Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 4 -  Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 34.094.679,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης

Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ERDF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 34.094.679,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)

Άξονας προτεραιότητας 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

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: 4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται οριζόντια χρήση της τεχνικής συνδρομής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων, με πρόβλεψη ξεχωριστών αξόνων προτεραιότητας για την 
Τεχνική Βοήθεια. Εντούτοις εντός του ΑΠ4 θα υποστηριχθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και έργα που συμβάλλουν στην ωρίμανση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων.
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2.A.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 5

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

 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

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)

Ο ΑΠ 5 είναι μονοταμειακός συγχρηματοδοτούμενος μόνο από το ΕΚΤ και πολυθεματικός καλύπτοντας τους δύο (2) Θεματικούς Στόχους:

• ΘΣ8 
• ΘΣ9

Μέσω του ΑΠ5 αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ (αγοράς εργασίας, ανάσχεσης των συμπτωμάτων της κρίσης, 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού).

Ο ΑΠ5 είναι σε πλήρη συμφωνία με τη 2η χρημ/κή προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέσω αυτού θα υποστηριχθεί η εφαρμογή στρατηγικών (μείωση 
φτώχειας, αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής. περιθωριοποίησης και αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από την αγορά εργασίας).

Η θέσπιση ενός ΑΠ που καλύπτει 2 ΘΣ τεκμηριώνεται από το ότι οι κατηγορίες δράσεων που θα υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση αναγκών της 
Περιφέρειας στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ αποτελούν σύνολο ενεργειών και οδηγούν στην επίτευξη αλληλένδετων στόχων, οι οποίοι εμπεριέχονται στις 
Ε.Π. των ανωτέρω 2 ΘΣ.
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Η ενιαία (ένας ΑΠ) αντιμετώπιση των δράσεων που εντάσσονται στους ανωτέρω ΘΣ επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την πιο αποδοτική 
υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων δεδομένου ότι:

• Οι ωφελούμενοι των δράσεων συμπίπτουν σημαντικά
• Η ενιαία καταγραφή τους θα αποτυπώσει καλύτερα τις συνολικές εκροές του ΠΕΠ και θα επιτρέψει συνολική πρόβλεψη-μέτρηση των αναμενομένων 

αποτελεσμάτων
• Η έμφαση των προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής (ΘΣ 8) και 9) και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 

αυτοαπασχολούμενων (ΘΣ8) ή κοινωνικών επιχειρήσεων (ΘΣ9), συνδέονται άμεσα με την προώθηση και ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας της 
Περιφέρειας, (Στρατ/κή Έξυπνης Εξειδίκευσης) σε συνέργεια με τον ΑΠ1, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στη 
διατήρηση υφιστάμενων.

Κρίνεται ότι τα οφέλη από την κάλυψη των ΘΣ 8 και 9 σε έναν ΑΠ θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την ΠΙΝ.

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 
9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την  υιοθέτηση της από 
τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Η έγκρισή της προβλέπεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου τριμήνου του 2015.

Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα 
συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της 
περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε 
δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη 
λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης  ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η έγκρισή του προβλέπεται να 
λάβει χώρα το πρώτο τετράμηνο του 2015.

Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι 
παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, οι δράσεις τύπου health voucher, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών), θα 
προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος πριν την ενεργοποίηση δράσεων Υγείας και Εκπαίδευσης ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, 
έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική

.
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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 Μετάβαση Δημόσιο

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 8i

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της 
υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

8.i.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση και της απασχόλησής τους, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης και ανάσχεση της εκροής 
νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Με τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας επιδιώκεται:

• Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
• Η μείωση του ποσοστού ανεργίας κυρίως σε ομάδες με υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι 

γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και τα νοικοκυριά με κανένα εργαζόμενο.
• συγκράτηση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια
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• η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η εξειδίκευση ατόμων σε ανεργία με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας 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)

Επενδυτική προτεραιότητα : 8i -  Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που 
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός 
δείκτης 

εκροών που 
χρησιμοποιε

ίται 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

Μετάβαση Αριθμός άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων

54,00 59,00 113,00 Αριθμός 2014 60,00 66,00 126,00 Δράσεις ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 
(τιμή βάσης και στοχοθεσία), 
ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

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 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

 

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας πρόκειται να αναπτυχθούν οι κάτωθι βασικοί τύποι δράσεων:

8.i.1.1: Ενεργητικές πολιτικές προώθησης των ανέργων στην απασχόληση στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης

Προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων, περιλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ατόμων που 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

πλήττονται δυσμενέστερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά και νέων πτυχιούχων μεταξύ των άλλων μέσω δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας σε επιχειρήσεις, επιταγών (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας, διασύνδεσης ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με την αγορά εργασίας κ.ά. Έμφαση θα δοθεί στους 
τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας, όπως αυτοί προκύπτουν από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (αγροδιατροφή & 
γαστρονομία, θεματικός τουρισμός, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία), καθώς και σε τομείς που άπτονται στο περιβάλλον, ώστε να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των θέσεων απασχόλησης και μετά το πέρας των δράσεων.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Άνεργοι 26-66 ετών
• Μακροχρόνια άνεργοι
• Νέοι άνεργοι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΑΕΔ, ΕΥΕ ΕΚΤ, ΟΤΑ και εποπτευόμενοι φορείς, ΝΠΔΔ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ΜΜΕ της Περιφέρειας, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

 

8.i.1.2: Στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στους τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης

Προβλέπεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση και στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας 
ανέργων, περιλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης, με επίκεντρο τους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφέρειας, όπως αυτοί προκύπτουν από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (αγροδιατροφή & γαστρονομία, 
θεματικός τουρισμός, θαλάσσια οικονομία και δημιουργική οικονομία), καθώς και σε τομείς που άπτονται στο περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης της εξειδίκευσης  των τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Περιφέρειας στους τομείς της RIS και της 
εμπειρίας τους από την εφαρμογή της πρακτικής των θερινών σχολείων.
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Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν

• Μακροχρόνια άνεργοι
• Άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΕΥΕ ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Βάσει και των τομέων προτεραιότητας στην περιφερειακή εξειδίκευση, τα εν λόγω προγράμματα δύναται να συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτικών 
χωρικής ανάπτυξης μέσα από ΤΑΠΤΟΚ και ΟΕΕ, στο πλαίσιο κατάρτισης του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS3.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,  καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

και 8 του Καν. 1303/2013).

Επίσης  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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)

Επενδυτική προτεραιότητα 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

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 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που 
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανο
μένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 143,00 177,00 320,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2711 Άνεργοι, 
απόφοιτοι 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 
κάτω των 30 
ετών

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 17,00 18,00 35,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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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

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

8.iii

Τίτλος του ειδικού στόχου Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης-αυτοαπασχόλησης στους τομείς περιφερειακής εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Με τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας επιδιώκεται:

• Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης μέσω της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
στους τομείς προτεραιότητας 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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR04 συμμετέχοντες που 
κατέχουν θέση εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των μακροχρόνια 
ανέργων

86,00 93,00 179,00 Αριθμός 2014 91,00 98,00 189,00 Δράσεις ΝΕΕ 2007-2013 
(τιμή βάσης και στοχοθεσία) 
ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

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

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας πρόκειται να αναπτυχθούν οι κάτωθι βασικοί τύποι δράσεων:

8.iii.1.1: Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης

Θα υποστηριχθούν δράσεις για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας (συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης) με ιδιαίτερη έμφαση στους 
τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι δράσεις θα αφορούν ενδεικτικά την παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης και mentoring για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και την παροχή κεφαλαίου εκκίνησης (start-up).
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Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Νέοι επιχειρηματίες
• Άνεργοι

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΑΕΔ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

Οι δράσεις αυτές δύναται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΕΕ, υπό 
το πρίσμα κατάρτισης του τοπικού δυναμικού σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS3.

 

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013).
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Επενδυτική προτεραιότητα 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Επίσης, 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως της Φτώχειας και του 
Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

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
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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 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

CO01 άνεργοι, 
συμπεριλαμβανο
μένων των 
μακροχρόνια 
ανέργων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 101,00 109,00 210,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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 Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Με τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας επιδιώκεται:

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και διατήρηση θέσεων εργασίας
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• Προσαρμογή επιχειρήσεων στις αλλαγές και διασφάλιση της βιωσιμότητας τους
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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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR07 συμμετέχοντες με 
βελτιωμένη κατάσταση 
στην αγορά εργασίας εντός 
έξι μηνών από τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός απασχολούμενοι, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των 
αυτοαπασχολουμένων

29,00 31,00 60,00 Αριθμός 2014 29,00 31,00 60,00 Δράσεις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2007-2013 
(τιμή βάσης και στοχοθεσία) 
ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

Ετήσια

Τ2635 Επιχειρήσεις που η 
λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά 
τη λήξη της παρέμβασης

Μετάβαση Συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις

9,00 Αριθμός 2014 9,00 Δράσεις ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2007-2013 
(τιμή βάσης και στοχοθεσία), 
ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

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

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας πρόκειται να αναπτυχθούν οι κάτωθι βασικοί τύποι δράσεων:

8.v.1.1: Δράσεις υποστήριξης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης
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Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές που 
απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Οι δράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν την παροχή 
συμβουλευτικής υποστήριξης για επαγγελματική ανάπτυξη / αναπροσανατολισμό στις ΜΜΕ και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• ΜΜΕ της Περιφέρειας
• Εργαζόμενοι με χαμηλές δεξιότητες

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΕΥΕ ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Οι δράσεις αυτές δύναται να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης ΤΑΠΤΟΚ και ΟΕΕ, υπό 
το πρίσμα κατάρτισης του τοπικού δυναμικού σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS3.

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
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Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS).

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

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

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

Επενδυτική προτεραιότητα 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
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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 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, 
συμπεριλαμβανο
μένων των 
αυτοαπασχολουμ
ένων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 28,00 32,00 60,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

CO23 αριθμός 
υποστηριζόμενων 
πολύ μικρών, 
μικρών και 
μεσαίων 
επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανο
μένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 
κοινωνικής 
οικονομίας)

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 10,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9.i.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων, που αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό, ιδίως μακροχρόνια ανέργων, ΑΜΕΑ και μεταναστών

• Διατήρηση και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με ευθύνες φροντίδας, κυρίως γυναικών 
χαμηλού εισοδήματος, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών 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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

Τ2636 Μειονεκτούντα άτομα που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, εντός 
έξη μηνών από τη λήξη 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Συμμετέχοντες 153,00 166,00 319,00 Αριθμός 2013 150,00 250,00 400,00 Δράσεις ΤΟΠΕΚΟ και 
εναρμόνισης (τιμή βάσης και 
στοχοθεσία) ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

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

Στο πλαίσιο της παρούσας επενδυτικής προτεραιότητας πρόκειται να αναπτυχθούν οι κάτωθι βασικοί τύποι δράσεων:

9.i.1.1: Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού. 

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην  ανάπτυξη στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων 
που πλήττονται έντονα από την οικονομική κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, πληθυσμός σε συνθήκες φτώχειας) καθώς και ειδικών 
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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

ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΑΜΕΑ , μετανάστες).

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού (βάσει των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας, σε κλάδους με 
συγκριτικό πλεονέκτημα)/ αναπροσανατολισμού συμβουλευτικής, κατάρτισης/επιμόρφωσης, mentoring κλπ, τύπου «κοινωνικού voucher»

• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ευπαθείς και λοιπές ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της 
Περιφέρειας / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε τίτλους πιστοποίησης

• Προγράμματα προώθησης στην αγορά εργασίας των ειδικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
• Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της συμβουλευτικής υποστήριξης, ενθάρρυνσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ομάδων στόχου για την ένταξη στην αγορά εργασίας,
• της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δραστηριότητες και κλάδους αιχμής της περιφερειακής/τοπικής οικονομίας και της πιστοποίησης 

επαγγελματικών προσόντων
• της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τα άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού (δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, 
μετανάστες, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών κλπ.)

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ και οι Φορείς τους, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), ΟΑΕΔ

 

9.i.1.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων
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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

Η Δράση απευθύνεται σε άτομα, μέλη νοικοκυριών  που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, που έχουν την ευθύνη φροντίδας  παιδιών 
και περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ).

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού τα οποία έχουν την ευθύνη της 
φροντίδας τέκνων.

Σημειώνεται ότι 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 και Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 490 εκ. δδ, εκ των 
οποίων 240 εκ δ.δ. απο τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή 
εργαζόμενες), ενώ το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ως βασικοί ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αναφέρονται οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού (δικαιούχοι του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος,  μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα)

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• Δήμοι & Νομικά τους Πρόσωπα και η ΕΕΤΑΑ
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 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μεριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Επίσης, 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..

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.

Παράλληλα,  οι πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη 
Εξειδίκευση» (RIS), στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη 
 διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, καθώς και οι προτάσεις που κατατίθενται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.. 
και οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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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

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

Τ2629 Μειονεκτούντα 
άτομα

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 288,00 312,00 600,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2630 Μειονεκτούντα 
άτομα που έχουν 
την ευθύνη 
φροντίδας 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 83,00 1.617,00 1.700,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 

Εξαμηνιαία
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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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

ανήλικων τέκνων Δικαιούχων

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

9.ii1

Τίτλος του ειδικού στόχου Ενεργητική ένταξη κοινοτήτων ρομά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την  ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και οικονομικής ένταξης κοινοτήτων ρομά, που αναμένεται να 
έχει ως αποτέλεσμα :

• Τη βελτίωση των όρων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και στην αγορά εργασίας
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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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR05 μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός 25,00 28,00 53,00 Αριθμός 2013 34,00 36,00 70,00 ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης των 
Δικαιούχων

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

9.ii.1.1: Δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων ρομά για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους

Ο εν λόγω τύπος δράσεων αφορά ενεργητικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης κοινοτήτων Ρομά των Περιφερειακών 
Ενοτήτων κυρίως της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς.
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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

• Λειτουργία One – Stop shops / Κέντρα Κοινότητας – Ημέρας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες τα οποία θα προσφέρουν μία ευρεία 
γκάμα υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.   Ειδικότερα, μέσω της ανάπτυξης παρεμβάσεων μπορεί να 
οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης της προώθηση 
της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και γενικότερα της δημιουργίας έργων αρωγής και συμπαράστασης. Ο στόχος της συγκεκριμένης 
δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων, να επιτευχθεί η ολιστική 
παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (φτωχές οικογένειες, μετανάστες, Ρομά, κ.λ.π),  καθώς επίσης και να διασυνδεθούν μέσω 
παραπομπών οι επιμέρους  φορείς και παρεμφερείς υπηρεσίες (δημόσιες και κοινωνίας των πολιτών), υποστηρίζοντας και προωθώντας την 
προσέγγιση της κοινωνικής σύμπραξης.

• Παροχή υπηρεσιών υγείας / κοινωνικής φροντίδας ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες
• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων συμβουλευτικής, προκατάρτισης / επιμόρφωσης,  δράσεων προώθησης απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης Ρομά

• Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας για θέματα διακρίσεων

Σημειώνεται ότι οι σχετικές δράσεις δε θα ενεργοποιηθούν πριν την υιοθέτηση της περιφερειακής στρατηγικής για τους Ρομά και με βάση τη 
διαθεσιμότητα των πόρων της Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της δημιουργίας συνθηκών βελτίωσης των όρων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν άτομα και κοινότητες ΡΟΜΑ της Περιφέρειας και δικαιούχοι του 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

 

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

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι, επίσης, 
συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της μη διάκρισης, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα 
δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως της Εθνικής Στρατηγικής για 
τους Ρομά, και της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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Επενδυτική προτεραιότητα 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

CO15 μετανάστες, 
συμμετέχοντες 
αλλοδαπής 
προέλευσης, 
μειονότητες 
(συμπεριλαμβανο
μένων 

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 168,00 182,00 350,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

περιθωριοποιημέ
νων κοινοτήτων, 
όπως οι Ρομ)

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 Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την  ανάπτυξη δράσεων καταπολέμησης των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων των 
ατόμων με αναπηρία, που  αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• βελτίωση των όρων πρόσβασής τους σε υπηρεσίες φροντίδας και στην αγορά εργασίας

 

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9iii2
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Τίτλος του ειδικού στόχου Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την  ανάπτυξη δράσεων καταπολέμησης των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων λόγω 
φύλου, που  αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• εμψύχωση και πολλαπλή στήριξη γυναικών – θυμάτων βίας
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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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR05 μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός 25,00 26,00 51,00 Αριθμός 2013 38,00 41,00 79,00 ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης των 
Δικαιούχων

Ετήσια

Τ2626 Γυναικείος πληθυσμός που 
καλύπτεται από δομές που 
υποστηρίζουν γυναίκες 
που αποτελούν θύματα 
βίας

Μετάβαση Αριθμός 0,00 9.572.700,00 9.572.700,00 Αριθμός 2013 0,00 10.768.900,00 10.768.900,00 ΓΓΙΦ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΠΣ, 
Συστήματα Παρακολούθησης 
των Δικαιούχων

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

9.iii.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε  υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και  καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής 
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και επαγγελματικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία.

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

• Πρόσβαση ατόμων με Αναπηρία σε υπηρεσίες φροντίδας (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά με αναπηρία, Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία,  Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, κοινωνικές επιχειρήσεις φροντίδας)

• Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• Δικτύωση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑμεΑ,
• Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη,
• Εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση για την προώθηση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου η Περιφέρεια 

διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς επίσης στο περιβάλλον και τον κοινωνικό τομέα
• Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για θέματα διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Σημειώνεται ότι 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 και Οικογενειακής Ζωής θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 490 εκ. δδ, εκ των 
οποίων 240 εκ δ.δ. απο τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή 
εργαζόμενες), ενω το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με 
χαμηλό οικογενειακό εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της δημιουργίας συνθηκών βελτίωσης των όρων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας ατόμων με αναπηρία
• της βελτίωσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων με ευθύνες φροντίδας ατόμων με αναπηρία

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν άτομα και φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία και δικαιούχοι του 
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Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)

 

9.iii.2.1: Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

Η παρούσα κατηγορία αφορά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση δικτύου υποστήριξης των γυναικών - θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος τύπου δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

• Στήριξη λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών (ψυχολογική, νομική, συμβουλευτική υποστήριξη  γυναικών - θυμάτων βίας και των 
παιδιών τους)

• Στήριξη λειτουργίας Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
• Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και εκμετάλλευσης
• της παροχής συνδρομής και υποστήριξης ατόμων που είναι θύματα βίας και των παιδιών τους

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής και άλλης βίας και μέλη των 
οικογενειών τους και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
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• ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι, επίσης, 
συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και της μη διάκρισης , καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
διατύπωση των κριτηρίων με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ισοτιμία στις επιλογές, ενώ αυξημένη βαρύτητα θα 
δίδεται σε πράξεις που αναδεικνύουν συνέργειες και συμπληρωματικότητες με άλλες πράξεις, Ταμεία και Ε.Π..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS) και στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση 
της Φτώχειας. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη   οι διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, οι προτάσεις 
που κατατίθενται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.. και οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. της Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
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έργο που τους εγκρίνεται.

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

CO16 συμμετέχοντες με 
αναπηρία

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 216,00 234,00 450,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 

Εξαμηνιαία
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ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

Δικαιούχων

Τ2631 Μειονεκτούντα 
άτομα που έχουν 
την ευθύνη 
φροντίδας 
ατόμων με 
αναπηρία

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 82,00 88,00 170,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2714 Αριθμός 
ενεργειών για την 
πρόληψη και την 
καταπολέμηση 
της βίας με 
θύματα γυναίκες

Ενέργειες πρόληψης 
και καταπολέμησης 
της βίας με θύματα 
γυνα

ΕΚΤ Μετάβαση 5,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

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

9iv1

Τίτλος του ειδικού στόχου Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης
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Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας και πρόσβασης ευπαθών και λοιπών 
ομάδων του πληθυσμού σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, που αναμένεται 
να έχει ως αποτέλεσμα την:

• εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για άτομα τα οποία είναι μέλη ευπαθών και λοιπών 
ομάδων πληθυσμού, καθώς και για άτομα τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9iv2

Τίτλος του ειδικού στόχου Ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από φτώχεια

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης φαινομένων φτώχειας και πρόσβασης ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού σε κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, που αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα την:

• αντιμετώπιση φαινομένων ελλιπούς πρόσβασης σε βασικά αγαθά (σίτιση, φαρμακευτικής περίθαλψης, κλπ) ατόμων 
που διαβιούν σε συνθήκες  φτώχειας
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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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR05 μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός 175,00 190,00 365,00 Αριθμός 2013 317,00 343,00 660,00 ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης Δικαιούχων

Ετήσια

Τ2632 Ποσοστό κάλυψης μέσω 
δράσεων του health Safety 
Net επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που 
διαβιούν κάτω από το όριο 
της φτώχειας και δεν έχουν 
ασφαλιστική κάλυψη

Μετάβαση % 0,00 0,00 0,00 Λόγος 2013 10,00 12,00 22,00 Υπουργείο Υγείας & 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
υπηρεσίες του

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

9.iv.1.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες 
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κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ομάδες 

Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της υγείας, μέσω της εφαρμογής ενός δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας (Health Safety Net), 
υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή των  μεταρρυθμίσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 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 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

Οι  προτεινόμενες παρεμβάσεις ταξινομούνται ενδεικτικά στις κάτωθι ενότητες:

• Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες  ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους
• 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

• Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής  (Family Health Units)
• Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση  των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες υγείας του 

ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της 
απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

• Ενίσχυση του δικτύου των δομών Ψυχικής Υγείας (ενδονοσοσκομειακές και κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας), σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα 
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στο μνημόνιο κατανόησης Ελλάδας-ΕΕ σχετικά με την Μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της βελτίωσης των όρων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άτομα που ζουν στα 
όρια της φτώχειας, άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, ηλικιωμένοι που χρήζουν φροντίδας, άτομα με ψυχική ασθένεια, μετανάστες.

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ και φορείς τους, Υπουργείο Υγείας & εποπτευόμενοι από αυτό φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)

 

9.iv.2.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες

Ενδεικτική δράση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία κ.α.).

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της βελτίωσης των όρων πρόσβασης σε βασικά αγαθά (σίτιση, φαρμακευτική περίθαλψη κ.α.)
• Ενίσχυση Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας
• Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση σε υπηρεσίες υγείας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν άτομα που ζουν στα όρια της φτώχειας
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Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)

 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

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 
και 8 του Καν. 1303/2013). Ειδικότερα, ιδιαίτερη μεριμνα θα υιοθετηθεί για την προώθηση έργων και δράσεων, των οποίων η υλοποίηση και λειτουργία  
θα παράγει μη επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα συμβάλλει στην αειφορία των πόρων και στην μείωση των αρνητικών επιδράσεων στην 
κλιματική αλλαγή.

Επίσης,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..

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 
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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

ολοκλήρωσης μιας πράξης πριν την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που αντιμετωπίζουν τις σχετικές περιφερειακές ανάγκες βάσει της 
χαρτογράφησης του Υπουργείου Υγείας για την ΠΙΝ, που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων, οι οποίοι  συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή 
Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, στο 
Εθνικό Σχέδιο «Υγεία 2014-2020», ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι προτάσεις που κατατίθενται από την Ε.Σ.Α.μεΑ..και το Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για τις δράσεις που αφορούν στον τομέα για τη Ψυχική Υγεία, θα ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη 2014-2015.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.

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

Τ2629 Μειονεκτούντα 
άτομα

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 2.688,00 2.912,00 5.600,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2633 Μειονεκτούντα 
άτομα που δεν 
έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες 
υγείας

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 6.240,00 6.760,00 13.000,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

Τ2634 Μειονεκτούντα 
άτομα  που έχουν 
την ευθύνη 
φροντίδας 
ηλικιωμένων και 
λοιπών ατόμων 
που χρήζουν 
βοήθειας

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 240,00 260,00 500,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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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

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 Αύξηση της απασχόλησης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που απειλούνται ή πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της κοινωνικής 
οικονομίας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 
της Ένωσης

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη δράσεων για τη  δημιουργία πόλων Κοινωνικής Οικονομίας και ενίσχυσης Κοινωνικών 
επιχειρήσεων, που  αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την:

• δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων πληθυσμού, μέσω της ανάπτυξης 
κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

• κοινωνική και οικονομική ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα
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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)

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 
χρησιμοποιε

ίται 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

Τ2637 Κοινωνικές επιχειρήσεις 
που η λειτουργία τους 
συνεχίζεται ένα έτος μετά 
τη λήξη της παρέμβασης

Μετάβαση Συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις

18,00 Αριθμός 2014 18,00 Μητρώο κοινωνικης 
οικονομίας Υπ. Εργασίας 
(τιμή βάσης), ΟΠΣ, 
Συστήματα Παρακολούθησης 
Δικαιούχων

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 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.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς φροντίδας και περιβαλλοντικών και 
πολιτιστικών πόρων

Στόχος του συγκεκριμένου τύπου δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων, μέσω της ενεργοποίησης της 
επιχειρηματικότητας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
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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

Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:

• Παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση του αρχικού επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups) κοινωνικών επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

• Ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
• Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), 

δράση η οποία αποτελεί μία εκ των εμπροσθοβαρών δράσεων, και θα ενεργοποιηθεί καταρχήν σε κεντρικό επίπεδο με συμμετοχή στην υλοποίηση 
υποχρεωτικά τοπικών/περιφερειακών φορέων δημόσιου χαρακτήρα και προκειμένου να έχει συνεκτικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ενώ η 
διάρκεια υλοποίησής της προσδιορίζεται μέχρι τέλους του 2016.  Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ κατά την διάρκεια υλοποίησης της Δράσης των 
Περιφερειακών Μηχανισμών αναμένεται να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα θέματα λειτουργίας Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ., ΚΟΙΣΠΕ και ευρύτερων μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και εν γένει σε θέματα κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας, γενικότερα, έτσι ώστε να μπορούν να αναλάβουν τη συνέχιση της λειτουργίας Περιφερειακών  Μηχανισμών μετά το 2016

Οι δράσεις κοινωνική οικονομίας, θα υλοποιηθούν σε συμφωνία με την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη 
συμπεράσματα μελέτης σχετικά με τον εντοπισμό αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες με έμφαση στους τομείς που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
της RIS.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της βελτίωσης των όρων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (με 
ιδιαίτερη έμφαση σε νέους και γυναίκες), δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ)
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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

 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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία 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..

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.

Παράλληλα, αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην 
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, στην Περιφερειακή Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» 
(RIS), στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας , καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές 
στρατηγικές, όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού  κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
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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

έργο που τους εγκρίνεται.

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

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



EL 254  EL

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

ID Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας (κατά 
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023) Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεωνΑ Γ Σ

CO23 αριθμός 
υποστηριζόμενων 
πολύ μικρών, 
μικρών και 
μεσαίων 
επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανο
μένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 
κοινωνικής 
οικονομίας)

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 20,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

Κωδικός αναγνώρισης της 
επενδυτικής προτεραιότητας 9vi

Τίτλος της επενδυτικής 
προτεραιότητας

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κωδικός αναγνώρισης του 
ειδικού στόχου

9vi.1

Τίτλος του ειδικού στόχου Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν 
τα κράτη μέλη με τη στήριξη 

Η Περιφέρεια επιδιώκει την ανάπτυξη δράσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών 
ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας, που  αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα 
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της Ένωσης την:

• δημιουργία συνθηκών βελτίωσης της απασχολησιμότητας ευπαθών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & 
απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 



EL 256  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)

Επενδυτική προτεραιότητα : 9vi -  Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Τιμή βάσης Τιμή-στόχος (2023)ID Δείκτης Κατηγορία 
περιφέρειας

Μονάδα 
μέτρησης για 

τον δείκτη

Κοινός 
δείκτης 

εκροών που 
χρησιμοποιε

ίται 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

CR05 μειονεκτούντα άτομα που 
δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, που 
συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση/κατάρτιση, 
που αποκτούν εξειδίκευση, 
που κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους

Μετάβαση Αριθμός 7,00 8,00 15,00 Αριθμός 2013 14,00 16,00 30,00 ΟΠΣ, Συστήματα 
Παρακολούθησης των 
Δικαιούχων

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 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

9.vi.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης. 

Ο συγκεκριμένος τύπος Δράσης απευθύνεται σε ευπαθείς και λοιπές ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας, που διαβιούν σε συνθήκες  γεωγραφικής 
και κοινωνικοοικονομικής απομόνωσης (κάτοικοι μικρών νησιών και απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας) και αφορά στην ανάπτυξη τοπικών 
σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους.
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Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Ενδεικτικές δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:

• Υποστήριξη για το σχεδιασμό τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
• Συμβουλευτική, κατάρτιση / επιμόρφωση, mentoring, δημοσιότητα & ευαισθητοποίηση, δικτύωση, προώθηση της απασχόλησης / 

αυτοαπασχόλησης κ.α..
• Ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στον ειδικό στόχο κυρίως μέσω:

• της άρσης της απομόνωσης και της βελτίωσης των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα ευπαθών και λοιπών 
ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των Δράσεων αποτελούν:

• Ωφελούμενοι των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:

• ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι

Η συγκεκριμενη κατηγορία δράσεων συνδέεται άμεσα και δύναται να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτοβουλιών Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) του Τμήματος 4 του ΠΕΠ, από τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές της ενδοχώρας 
(αγροτικές και κυρίως ορεινές), και στα Μικρά νησιά. της Περιφέρειας.

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

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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 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 τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα. 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 ισότιμης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,, 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..

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.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διαδικασία υποστήριξης των πράξεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στα πορίσματα των διαδικασιών διαβούλευσης με τις 
Ομάδες Τοπικής Δράσης, κατά τη χάραξη των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών, με γνώμονα την άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων. Παράλληλα, 
αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που συμπεριλαμβάνονται στην Περιφερειακή 
Στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» (RIS), στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 
καθώς και σε διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές, όπως της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.

Τέλος, θα καθορισθούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας και επάρκειας των Δικαιούχων  να φέρουν σε πέρας με επιτυχία το 
έργο που τους εγκρίνεται.
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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

Επενδυτική προτεραιότητα 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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

Α Γ Σ

Πηγή 
στοιχείων

Συχνότητα 
υποβολής 
εκθέσεων

Τ2718 Κάτοικοι των 
μικρών νησιών 
και 
απομακρυσμένων 
περιοχών που 
ωφελούνται από 
ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις 
τοπικής 
ανάπτυξης και 
απασχόλησης

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 144,00 156,00 300,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
Παρακολούθησ
ης των 
Δικαιούχων

Εξαμηνιαία
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2.A.7 Κοινωνική καινοτομία, διεθνική συνεργασία και συμβολή στους θεματικούς στόχους 1-7 
Άξονας προτεραιότητας 5  -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Η κοινωνική καινοτομία ως ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών ( προϊόντων, υπηρεσιών και προτύπων) καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και δημιουργεί 
νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες .

Πρόκειται για καινοτομίες που δεν είναι μόνο καλές για την κοινωνία , αλλά επίσης ενισχύουν την ικανότητα των ατόμων να δράσουν.

Ειδικότερα, η κοινωνική καινοτομία είναι ένα εργαλείο για να υποστηρίξει την πραγματοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 μέσω ενεργειών όπως:

• Παροχή νέων, πιο αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών
• Κινητοποίηση ενός μεγάλου φάσματος φορέων που συνδυάζουν δεξιότητες και προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα που 

συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες
• Πειράματα κοινωνικής πολιτικής (social experimentation -  εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας ως προς τις 

επιπτώσεις , - υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης των επιπτώσεών τους , προκειμένου να επαναληφθεί σε μεγαλύτερη 
κλίμακα , εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά .

• Αξιολόγηση της κοινωνικής καινοτομίας και μέτρηση των επιπτώσεων της. Ο αντίκτυπος της καινοτομίας στο πληθυσμιακό δείγμα αξιολογείται 
σε σχέση με την κατάσταση μιας «ομάδας ελέγχου » με παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά , που παραμένει υπό τις κρατούντων 
πολιτικών συστημάτων

Ενδεικτικά παραδείγματα για συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΠΕΠ είναι:

• Υπηρεσίες και στήριξη για ευπαθείς ομάδες συγκεντρωμένα σε μια δομή – Κέντρα Κοινότητας / Πολυκέντρα
• «Μαθήματα στη γειτονιά» για άτομα μη εξοικειωμένα με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες
• Αναζωογόνηση της γειτονιάς: (Γραφείο Διαχείρισης για δικτύωση, επικοινωνία,  πολιτισμικές δραστηριότητες, προώθηση της τοπικής οικονομίας, 

σύνδεσμος μεταξύ της γειτονιάς, της πόλης, και άλλων έργων ανάπτυξης).
• Κοινωνική ρήτρα στις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού  πλαισιωμένες από δομές και υπηρεσίες 

υποστήριξης.
• Δράση για αποκεντρωμένη συναρμολόγηση (π.χ αυτοκινήτων) από κοινωνικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι αποκλεισμένα από την αγορά 

εργασίας.
• Λειτουργία Εστιατορίου ή και χώρων αναψυχής από μεικτές ομάδες πληθυσμού ( π.χ. ΑΜΕΑ και νέοι άνεργοι)
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Άξονας προτεραιότητας 5  -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας του ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν μέσω του ΑΠ 5 θα συνεισφέρουν στην επίτευξη  και των 
 Θεματικών Στόχων  01, 02, 03, 04, 06, 09 και 10.

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 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

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

CO01 O άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 112 138 250 237,00 293,00 530,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

CO23 O αριθμός υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων της κοινωνικής 
οικονομίας)

Αριθμός ΕΚΤ Μετάβαση 5 5 10 10,00 10,00 20,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών Ευρώ ΕΚΤ Μετάβαση 10.375.000,00 31.908.613,00 ΟΠΣ Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Τ2629 O Μειονεκτούντα άτομα Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 1200 1300 2500 2.976,00 3.224,00 6.200,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

Τ2630 O Μειονεκτούντα άτομα που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας ανήλικων 

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 58 1122 1180 83,00 1.617,00 1.700,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
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Άξονας προτεραιότητας 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

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

τέκνων ς των 
Δικαιούχων

Επιδόσεων"

Τ2634 O Μειονεκτούντα άτομα  που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας 
ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων 
που χρήζουν βοήθειας

Συμμετέχοντες ΕΚΤ Μετάβαση 167 180 347 260,00 240,00 500,00 ΟΠΣ, 
Συστήματα 
παρακολούθηση
ς των 
Δικαιούχων

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
"Πληροφορίες σχετικά 
με το Πλαίσιο 
Επιδόσεων"

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 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Μετάβαση 102. Πρόσβαση στην απασχόληση για τους ανέργους και αέργους, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων και των ατόμων που 
έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση και στήριξης της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού

948.400,00

ESF Μετάβαση 104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων

356.000,00

ESF Μετάβαση 106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές 636.351,00
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Άξονας προτεραιότητας 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Μετάβαση 109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση 
της απασχολησιμότητας

5.442.139,00

ESF Μετάβαση 110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά 1.600.000,00

ESF Μετάβαση 111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 4.200.000,00

ESF Μετάβαση 112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

7.200.000,00

ESF Μετάβαση 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

3.200.000,00

ESF Μετάβαση 114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 1.944.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 25.526.890,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 5 -  Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Μετάβαση 03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες) 1.800.000,00

 ESF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 23.726.890,00
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Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ESF Μετάβαση 03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο 2.700.000,00

 ESF Μετάβαση 06. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 300.000,00

 ESF Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 22.526.890,00

Πίνακας 11: Διάσταση 6 – Δευτερεύον θέμα του ΕΚΤ (μόνο ΕΚΤ και ΠΑΝ)

Άξονας προτεραιότητας 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ESF Μετάβαση 03. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 2.588.352,00

ESF Μετάβαση 06. Κατάργηση διακρίσεων 2.520.240,00

ESF Μετάβαση 07. Ισότητα των φύλων 5.790.000,00

ESF Μετάβαση 08. Δεν ισχύει 14.628.298,00

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: 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 προβλέπεται οριζόντια χρήση της τεχνικής συνδρομής για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 
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αρχών που εμπλέκονται στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων, με πρόβλεψη ξεχωριστών αξόνων προτεραιότητας για την 
Τεχνική Βοήθεια. Εντούτοις εντός του ΑΠ5 θα υποστηριχθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί, και έργα που συμβάλλουν στην ωρίμανση των προβλεπόμενων 
παρεμβάσεων.
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2.Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 6

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

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 Μετάβαση Δημόσιο

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣ6.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής  του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)

Η βέλτιστη και απρόσκοπτη αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των 
παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ και ειδικότερα:

• η συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης,
• η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης και αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων
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ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

• η αποτελεσματική προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ6.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής  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.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣ6.2 Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
του ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ικανότητας σημαντικών δικαιούχων 
του Προγράμματος σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτελεσματικής υλοποίησης των παρεμβάσεων 
ΕΤΠΑ του Προγράμματος.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ6.2 - 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.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣ6.3 Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
(ΕΤΠΑ)

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και διαδικασιών εξειδίκευσης, παρακολούθησης 
υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (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)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ6.3 - Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (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 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Υποστήριξης – Εφαρμογής 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν ενέργειες όπως:

• Στήριξη Φορέων Υλοποίησης (αρμόδιες Δ/νσεις ΠΙΝ, για την ωρίμανση και παρακολούθηση δράσεων, προετοιμασία Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 
2014-2020 (ΠΕΠ, RIS κλπ)

• Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες (π.χ. Jessica, ΠΕΣΔΑ, ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, καταπολέμηση της φτώχειας,κ.λ.π.)
• Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση (καταχωρήσεις, εκδηλώσεις, προωθητικό υλικό, κ.λ.π.)

Βασικές ανάγκες που προκύπτουν αφορούν αφενός στην υποστήριξη των φορέων υλοποίησης (υποστήριξη διοικητικής/ διαχειριστικής ικανότητας 
ωφελουμένων) και ιδιαίτερα των δημόσιων & αυτοδιοικητικών φορέων με βάση την εμπειρία της περιόδου 2007-2013 και αφετέρου στην  υποστήριξη του 
"συστήματος" εξειδίκευσης, υλοποίησης, παρακολούθησης της RIS (εξειδικευμένες μελέτες & επιχειρησιακά σχέδια κλπ), της εταιρικής σχέσης, καθώς 
και άλλων εξειδικευμένων θεμάτων που άπτονται επιμέρους στρατηγικών συνδεόμενων με το ΠΕΠ.

Η Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των 
έργων και συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανά Ειδικό Στόχο τύπους δράσεων :
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Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

1. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

      1.1.Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης

Περιλαμβάνονται 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 ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα 
τα ΕΠ.

      1.2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του ΕΤΠΑ 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.

• Ενέργειες ενθάρρυνσης της επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων  για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες 
εξειδίκευσης, παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος (κατάρτιση στελεχών, ενέργειες δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, στήριξη κοινών πρωτοβουλιών)

• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων ΕΤΠΑ 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.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων δημοσιότητας που αφορούν στο ΣΕΣ 2014-2020, θα καλυφθεί εξ' 
ολοκλήρου από το εθνικό ΕΠ ΤΒ.

      1.3. Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
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Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

• 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 ΕΤΠΑ του  
ΠΕΠ.

• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 
καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).

• Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται κυρίως της RIS και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Προσεγγίσεων

• Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων εξειδίκευσης, 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).

• Δράσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος δεικτών, και ειδικότερα στον κωδικό 
θέματος προτεραιότητας 121 (Preparation, implementation, monitoring and inspection) του Εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΕ 215/2014, για τους 
δείκτες του ΠΕΠ .

Διευκρινίζεται, ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων του ποιοτικού ελέγχου χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το εθνικό ΕΠ ΤΒ (ΕΣΠΕΛ), ενώ το ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων από τη δική του ΤΒ, μπορεί να χρηματοδοτήσει εμπειρογνωμοσύνες για την υποβοήθηση των ελέγχων που υποχρεούται να κάνει η ΔΑ, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις κλπ, με οριζόντιο χαρακτήρα, θα χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΤΒ, ενώ αυτές που καλύπτουν ειδικές 
περιφερειακές ανάγκες, θα καλύπτονται από την ΤΒ του ΠΕΠ.

2. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του  ΠΕΠ

Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ, ή ειδικότερες δράσεις 
για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης, προκειμένου να βελτιώσουν την 
οργανωτική αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής και την επάρκεια της στελέχωσης τους.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 
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Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

το μέγεθος (προϋπολογισμό) των έργων που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις στήριξης δικαιούχων ολοκληρωμένων σχεδίων 
εδαφικής ανάπτυξης (μελέτες και δράσεις ωρίμανσης έργων, στήριξη πρωτοβουλιών σχηματισμού εταιρικών σχημάτων CLLD και μεταφορά καλών 
πρακτικών κ.οκ.)

Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αναβάθμισης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων/δράσεων, η 
σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η 
εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου, λαμβάνοντας γενικά υπόψη τα αναφερόμενα στην Ενότητα 10 του ΠΕΠ.

3. Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΤΠΑ)

Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση των φορέων και των διαδικασιών συντονισμού, σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, καθώς  και υλοποίησης και 
αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, καθώς και ανάπτυξη δράσεων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3, κινητοποίηση των φορέων της εταιρικής σχέσης για ενεργό εμπλοκή στην εφαρμογή της RIS, υποστήριξη 
της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης ειδικών ομάδων για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης 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)

Συνολικά, πρέπει να σημειωθεί 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.

Ειδικότερα, το κόστος στελέχωσης του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχο και πληροφόρηση του ΠΕΠ ΙΝ  
θα καλυφθεί από το ΕΠ ΤΒ 2014-2020 και όχι από τον άξονα ΤΒ του παρόντος προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, πιθανή μείωση των Ενδιάμεσων 
Φορέων δεν θα επιφέρει κάποια χρηματοδοτική αλλαγή, διότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού δεν επιβαρύνει το ΠΕΠ. Επίσης, λειτουργικά έξοδα 
(ενοίκια) θα καλύπτονται από το ΕΠ ΤΒ, ενώ λειτουργικές δαπάνες, όπως μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, εκδηλώσεις κλπ, θα καλύπτονται από την 
ΤΒ του ΠΕΠ.

Σε ότι αφορά την εκπλήρωση της εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας περί δημοσίων συμβάσεων, το σχετικό Σχέδιο Δράσης θα επιβαρύνει το εθνικό ΕΠ ΤΒ.
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2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) 

Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό) Πηγή στοιχείωνID Δείκτης (όνομα δείκτη) Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Υποστηρικτικά εργαλεία 15,00 ΟΠΣ

Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης Επικοινωνιακά Σχέδια 
Δράσης

5,00 ΟΠΣ

Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός 30,00 ΟΠΣ

Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται Δικαιούχοι 12,00 ΟΠΣ

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

Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ΕΤΠΑ Μετάβαση 121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 1.145.037,00  

 ΕΤΠΑ Μετάβαση 122. Αξιολόγηση και μελέτες 1.001.908,00  

 ΕΤΠΑ Μετάβαση 123. Πληροφόρηση και επικοινωνία 715.648,00  

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

   ΕΤΠΑ Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 2.862.593,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 2.862.593,00 

2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας

Κωδικός αναγνώρισης του 
άξονα προτεραιότητας 7

Τίτλος του άξονα 
προτεραιότητας

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
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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 Μετάβαση Δημόσιο

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

ID Ειδικός στόχος  Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

ΕΣ7.1 Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών 
διοίκησης και εφαρμογής  του ΠΕΠ (ΕΚΤ)

Η βέλτιστη και απρόσκοπτη αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ και ειδικότερα:

• η συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης,
• η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης και αξιολόγησης των 

παρεμβάσεων
• η αποτελεσματική προβολή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ7.1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής  του ΠΕΠ (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

ΕΣ7.2 Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων 
του ΠΕΠ (ΕΚΤ)

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ικανότητας σημαντικών δικαιούχων 
του Προγράμματος σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτελεσματικής υλοποίησης των παρεμβάσεων 
ΕΚΤ του Προγράμματος.
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ7.2 - Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ (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

ΕΣ7.3 Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της 
περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 
(ΕΚΤ)

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και διαδικασιών εξειδίκευσης, παρακολούθησης 
υλοποίησης και αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΚΤ)
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2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων

Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)

Άξονας προτεραιότητας ΕΣ7.3 - Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (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 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Η Τεχνική Βοήθεια του ΕΚΤ συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των 
έργων και συνολικά του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανά Ειδικό Στόχο τύπους δράσεων:

1. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ 

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

1.1. Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης

Περιλαμβάνονται 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 ΕΚΤ του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» για όλα τα 
ΕΠ.
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Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

1.2.Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του ΕΚΤ 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.

• Ενέργειες ενθάρρυνσης της επαρκούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων  για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες 
εξειδίκευσης, παρακολούθησης υλοποίησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος (κατάρτιση στελεχών, ενέργειες δικτύωσης και 
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, στήριξη κοινών πρωτοβουλιών)

• Ενέργειες ενθάρρυνσης της επαρκούς συμμετοχής,  ανάπτυξης ικανοτήτων και πρόσβασης των μη κυβερνητικών οργανώσεων, σε ενέργειες που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ, ειδικότερα στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών.

• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των 
παρεμβάσεων ΕΚΤ 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.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων δημοσιότητας που αφορούν στο ΣΕΣ 2014-2020, θα καλυφθεί εξ' 
ολοκλήρου από το εθνικό ΕΠ ΤΒ.

1.3. 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 ΕΚΤ του  ΠΕΠ.
• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ. των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

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 εξειδίκευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 

(υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ή άλλης σχετικής δομής, τεχνολογικές 
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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).

• Δράσεις εκπλήρωσης της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 και ανάπτυξης του ενιαίου συστήματος δεικτών, και ειδικότερα στον κωδικό 
θέματος προτεραιότητας 121 (Preparation, implementation, monitoring and inspection) του Εφαρμοστικού Κανονισμού ΕΕ 215/2014, για τους 
δείκτες του ΠΕΠ.

Διευκρινίζεται, ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων του ποιοτικού ελέγχου χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το εθνικό ΕΠ ΤΒ (ΕΣΠΕΛ), ενώ το ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων από τη δική του ΤΒ, μπορεί να χρηματοδοτήσει εμπειρογνωμοσύνες για την υποβοήθηση των ελέγχων που υποχρεούται να κάνει η ΔΑ, 
σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις κλπ, με οριζόντιο χαρακτήρα, θα χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΤΒ, ενώ αυτές που καλύπτουν ειδικές 
περιφερειακές ανάγκες, θα καλύπτονται από την ΤΒ του ΠΕΠ.

2.    Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του  ΠΕΠ

Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ, ή ειδικότερες δράσεις 
για την ενίσχυση των δικαιούχων του ΠΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης, προκειμένου να βελτιώσουν την 
οργανωτική αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής και την επάρκεια της στελέχωσης τους. 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 που υλοποιεί ή διαχειρίζεται. Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις στήριξης δικαιούχων ολοκληρωμένων σχεδίων 
εδαφικής ανάπτυξης (μελέτες και δράσεις ωρίμανσης έργων, στήριξη πρωτοβουλιών σχηματισμού εταιρικών σχημάτων CLLD και μεταφορά καλών 
πρακτικών κ.οκ.)

Ο βασικός στόχος της προσπάθειας αναβάθμισης της ικανότητας των δικαιούχων, είναι να εξασφαλιστεί ο αρτιότερος σχεδιασμός των έργων/δράσεων, η 
σύντμηση και τήρηση των εκτιμώμενων χρόνων υλοποίησής τους, ο ακριβέστερος προϋπολογισμός του κόστους και η μη υπέρβασή του, καθώς και η 
εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου.

3.     Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΚΤ)
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Περιλαμβάνονται δράσεις για την ενίσχυση των φορέων και των διαδικασιών συντονισμού, σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, καθώς  και υλοποίησης και 
αξιολόγησης της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, καθώς και ανάπτυξη δράσεων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3, κινητοποίηση των φορέων της εταιρικής σχέσης για ενεργό εμπλοκή στην εφαρμογή της RIS, υποστήριξη 
της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης ειδικών ομάδων για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης 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).

 

Συνολικά, πρέπει να σημειωθεί 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.

Ειδικότερα, το κόστος στελέχωσης του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, έλεγχο και πληροφόρηση του ΠΕΠ ΙΝ  
θα καλυφθεί από το ΕΠ ΤΒ 2014-2020 και όχι από τον άξονα ΤΒ του παρόντος προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, πιθανή μείωση των Ενδιάμεσων 
Φορέων δεν θα επιφέρει κάποια χρηματοδοτική αλλαγή, διότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού δεν επιβαρύνει το ΠΕΠ. Επίσης, λειτουργικά έξοδα 
(ενοίκια) θα καλύπτονται από το ΕΠ ΤΒ, ενώ λειτουργικές δαπάνες, όπως μετακινήσεις, προμήθειες εξοπλισμού, εκδηλώσεις κλπ, θα καλύπτονται από την 
ΤΒ του ΠΕΠ.

 Σε ότι αφορά την εκπλήρωση της εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας περί δημοσίων συμβάσεων, το σχετικό Σχέδιο Δράσης θα επιβαρύνει το εθνικό ΕΠ 
ΤΒ.

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας) 

Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
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Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό) Πηγή στοιχείωνID Δείκτης (όνομα δείκτη) Μονάδα μέτρησης

Α Γ Σ

Τ2719 Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που 
δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Υποστηρικτικά εργαλεία 5,00 ΟΠΣ

Τ2720 Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης Επικοινωνιακά Σχέδια 
Δράσης

5,00 ΟΠΣ

Τ2721 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις Αριθμός 20,00 ΟΠΣ

Τ2722 Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται Δικαιούχοι 8,00 ΟΠΣ

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

Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης

Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης

Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

 ΕΚΤ Μετάβαση 121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση 191.452,00  

 ΕΚΤ Μετάβαση 122. Αξιολόγηση και μελέτες 167.520,00  

 ΕΚΤ Μετάβαση 123. Πληροφόρηση και επικοινωνία 119.657,00  
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Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης

Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

   ΕΚΤ Μετάβαση 01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση 478.629,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής

Άξονας προτεραιότητας 7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Κωδικός Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ Μετάβαση 07. Δεν ισχύει 478.629,00 
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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 2018 2019 2020 ΣύνολοΤαμεί

ο
Κατηγορία 
περιφέρειας

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

Κύρια 
ενίσχυση

Αποθεματικό 
επίδοσης

ΕΤΠΑ Μετάβαση 18.690.150,00 1.221.579,00 20.454.726,00 1.336.910,00 20.539.960,00 1.342.481,00 20.863.610,00 1.363.635,00 21.007.793,00 1.373.058,00 21.961.999,00 1.435.424,00 22.474.023,00 1.468.891,00 145.992.261,00 9.541.978,00

Σύνολο 
ΕΤΠΑ

18.690.150,00 1.221.579,00 20.454.726,00 1.336.910,00 20.539.960,00 1.342.481,00 20.863.610,00 1.363.635,00 21.007.793,00 1.373.058,00 21.961.999,00 1.435.424,00 22.474.023,00 1.468.891,00 145.992.261,00 9.541.978,00

ΕΚΤ Μετάβαση 4.259.771,00 278.742,00 3.815.813,00 249.691,00 3.648.807,00 238.762,00 3.167.183,00 207.247,00 3.168.660,00 207.344,00 3.172.827,00 207.617,00 3.175.278,00 207.777,00 24.408.339,00 1.597.180,00

Σύνολο ΕΚΤ 4.259.771,00 278.742,00 3.815.813,00 249.691,00 3.648.807,00 238.762,00 3.167.183,00 207.247,00 3.168.660,00 207.344,00 3.172.827,00 207.617,00 3.175.278,00 207.777,00 24.408.339,00 1.597.180,00

Σύνολο 22.949.921,00 1.500.321,00 24.270.539,00 1.586.601,00 24.188.767,00 1.581.243,00 24.030.793,00 1.570.882,00 24.176.453,00 1.580.402,00 25.134.826,00 1.643.041,00 25.649.301,00 1.676.668,00 170.400.600,00 11.139.158,00
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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 
προτεραιό

τητας

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 
συγχρηματοδότ

ησης

(f)  = (a) / (e) (2)

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

1 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσιο 18.975.663,00 4.743.916,00 4.743.916,00 0,00 23.719.579,00 79,9999991568% 17.789.684,00 4.447.421,00 1.185.979,00 296.495,00 6,25%

2 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσιο 71.365.920,00 17.841.480,00 17.841.480,00 0,00 89.207.400,00 80,0000000000% 66.905.550,00 16.726.387,00 4.460.370,00 1.115.093,00 6,25%

3 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσιο 28.235.384,00 7.058.846,00 7.058.846,00 0,00 35.294.230,00 80,0000000000% 26.470.672,00 6.617.668,00 1.764.712,00 441.178,00 6,25%

4 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσιο 34.094.679,00 8.523.670,00 8.523.670,00 0,00 42.618.349,00 79,9999995307% 31.963.762,00 7.990.941,00 2.130.917,00 532.729,00 6,25%

5 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσιο 25.526.890,00 6.381.723,00 6.381.723,00 0,00 31.908.613,00 79,9999987464% 23.929.710,00 5.982.428,00 1.597.180,00 399.295,00 6,26%

6 ΕΤΠΑ Μετάβαση Δημόσιο 2.862.593,00 715.649,00 715.649,00 0,00 3.578.242,00 79,9999832320% 2.862.593,00 715.649,00

7 ΕΚΤ Μετάβαση Δημόσιο 478.629,00 119.658,00 119.658,00 0,00 598.287,00 79,9998997137% 478.629,00 119.658,00

Σύνολο ΕΤΠΑ Μετάβαση 155.534.239,00 38.883.561,00 38.883.561,00 0,00 194.417.800,00 79,9999994856% 145.992.261,00 36.498.066,00 9.541.978,00 2.385.495,00 6,13%

Σύνολο ΕΚΤ Μετάβαση 26.005.519,00 6.501.381,00 6.501.381,00 0,00 32.506.900,00 79,9999969237% 24.408.339,00 6.102.086,00 1.597.180,00 399.295,00 6,14%

Γενικό σύνολο 181.539.758,00 45.384.942,00 45.384.942,00 0,00 226.924.700,00 79,9999991187% 170.400.600,00 42.600.152,00 11.139.158,00 2.784.790,00

(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).
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Πίνακας 18β: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - Ειδικές ενισχύσεις μέσω ΕΚΤ και ΠΑΝ (κατά περίπτωση) (where appropriate)
Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού εθνικής 

συμμετοχής
Άξονας 

προτεραιό
τητας

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 
συγχρηματοδότ

ησης
(f)  = (a)/(e) (2)

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

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).



EL 287  EL

Πίνακας 18γ: Ανάλυση του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο

Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Θεματικός στόχος Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Συνολική χρηματοδότηση

 1 ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
καινοτομίας

3.570.239,00 892.560,00 4.462.799,00 

 1 ΕΤΠΑ Μετάβαση Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

4.025.600,00 1.006.400,00 5.032.000,00 

 1 ΕΤΠΑ Μετάβαση Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

11.379.824,00 2.844.956,00 14.224.780,00 

 2 ΕΤΠΑ Μετάβαση Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

9.823.600,00 2.455.900,00 12.279.500,00 

 2 ΕΤΠΑ Μετάβαση Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων

8.154.400,00 2.038.600,00 10.193.000,00 

 2 ΕΤΠΑ Μετάβαση Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

53.387.920,00 13.346.980,00 66.734.900,00 

 3 ΕΤΠΑ Μετάβαση Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

28.235.384,00 7.058.846,00 35.294.230,00 

 4 ΕΤΠΑ Μετάβαση Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης

16.872.000,00 4.218.000,00 21.090.000,00 

 4 ΕΤΠΑ Μετάβαση Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

17.222.679,00 4.305.670,00 21.528.349,00 

 5 ΕΚΤ Μετάβαση Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

1.940.751,00 485.188,00 2.425.939,00 

 5 ΕΚΤ Μετάβαση Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
και κάθε διάκρισης

23.586.139,00 5.896.535,00 29.482.674,00 
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Άξονας 
προτεραι
ότητας

Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Θεματικός στόχος Στήριξη της Ένωσης Εθνική συμμετοχή Συνολική χρηματοδότηση

 Σύνολο 178.198.536,00 44.549.635,00 222.748.171,00 

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 
(%)

 2 24.515.600,00 13,50% 

 3 3.200.000,00 1,76% 

 Σύνολο 27.715.600,00 15,27% 
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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

Τα επιμέρους τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος της ΠΙΝ χαρακτηρίζονται από 
κοινά στοιχεία, ως προς το παραγωγικό και το πολιτιστικό τους πρότυπο, ενώ η 
οικονομία επηρεάζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις των τουριστικών ροών και τις 
συνδέσεις και επικοινωνίες με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και μεταξύ τους. Λόγω της 
συνοριακής θέσης της η ΠΙΝ αποτελεί γέφυρα με τις όμορες Περιφέρειες και τα κράτη 
του Ιονίου Πελάγους και της Αδριατικής.

Παράλληλα, η νησιωτικότητα προκαλεί άνιση ανάπτυξη, διευρύνει τις ανισότητες στη 
χωρική κατανομή των πόρων και των συνθηκών διαβίωσης. και δημιουργεί πιέσεις & 
κινδύνους στο περιβάλλον και τους πόρους.

Η τυπολογία του χώρου καταγράφει 5 βασικές  ομαδοποιήσεις:

• αστικές περιοχές και ορισμένες ημιαστικού τύπου συγκεντρώσεις, που 
χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση διοικητικών υπηρεσιών, ανθρώπινου 
δυναμικού και  σημαντικού μέρους της οικονομικής δραστηριότητας, με  τάσεις 
προαστιοποίησης. Ανάλογα με την ελκυστικότητα  αποτελούν εν δυνάμει πόλους 
ανάπτυξης. Οι προκλήσεις αφορούν στην αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των πόλεων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών 
της κρίσης

• παράκτιος χώρος, που χαρακτηρίζεται από το θαλάσσιο και παραθαλάσσιο και 
από το δομημένο περιβάλλον. Συγκεντρώνει σημαντικό μέρος των δικτυακών 
υποδομών και αξιόλογων οικοσυστημάτων και τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη θάλασσα (παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, αλιεία, 
ιχθυοκαλλιέργεια) και εν μέρει χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις της οικονομικής 
δραστηριότητας με το περιβάλλον. Η πρόκληση συνίσταται κυρίως στην αειφόρο 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η θάλασσα,.

• ενδοχώρα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις ορεινές ζώνες στα μεγάλα νησιά και 
έναν αγροτικό ενδιάμεσο χώρο σε πεδινές περιοχές. Χαρακτηρίζεται από 
διαφοροποιημένα επίπεδα ανάπτυξης, έχοντας ισχυρή εξάρτηση από την 
εσωτερική μορφολογία, η οποία διαμορφώνει το βαθμό μειονεκτικότητας. 
Σημαντική είναι η παρουσία του πρωτογενούς τομέα, ενώ ένα δίκτυο  από 
κεφαλοχώρια και χωριά, συνθέτουν τον οικιστικό ιστό. Η πρόκληση συνίσταται 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων απομόνωσης, των αρνητικών  
δημογραφικών τάσεων και γενικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
ελληνική ύπαιθρος, κυρίως μέσω της βιώσιμης αξιοποίησης των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων (φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, ποικιλομορφία και περιοχές 
ιδιαίτερου κάλλους, μακρόχρονη αγροτική παράδοση και οικοτεχνική 
εξειδίκευση, τοπική γαστρονομία κ.ά.).

• τα μικρά νησιά, που αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικούς περιορισμούς, που 
έχουν σχέση με τις γεωγραφικές, δημογραφικές, φυσικές & κοινωνικο-
οικονομικέςιδιομορφίες του νησιωτικού συμπλέγματος, Πρόκληση αποτελεί η 
βιώσιμη ανάπτυξή τους, μέσα από την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών  
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δραστηριοτήτων με όρους ποιότητας και αειφορίας, και τη διαμόρφωση 
ελκυστικών συνθηκών διαβίωσης, με έμφαση στην απασχόληση.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των 
προσκλήσεων προς τους δικαιούχους θα λαμβάνεται μέριμνα, για να διασφαλίζεται όπου 
είναι κατάλληλο και απαραίτητο ότι: για τα θέματα θαλάσσιας πολιτικής θα λαμβάνεται 
υπόψη και η συμβολή στην κάλυψη του σχετικού Ευρωπαϊκού κεκτημένου όπως η 
Οδηγία για το Πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής, το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης, η 
Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό κα. Θα εξασφαλίζεται επίσης η 
μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με ανάλογες δράσεις που θα 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο του ΕΠ Αλιείας 
και Θάλασσας.

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·

Οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διακρίνονται ως προς το χώρο εφαρμογής, 
έχοντας ως κοινό τόπο την προώθηση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της τοπικής 
ευθύνης, συμμετοχής και πρωτοβουλίας.

Στον αγροτικό χώρο, ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η 
βελτίωση του αγροτικού χώρου, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, η 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου 
κεφαλαίου. 

Στα Ιόνια Νησιά η εφαρμογή Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ. προβλέπεται να λάβει χώρα στον «χωρικό 
τύπο» «υπο-περιφερειακές κατεξοχήν αγροτικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και 
προκλήσεις»,

Θα επιδιωχθεί η χρήση περισσότερων του ενός Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, αλλά κυρίως 
ΕΓΤΑΑ), η δε χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 
που θα υποβάλουν ενιαίες Τοπικές Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και 
χρηματοδότηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των τοπικών ομάδων δράσης 
θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με κριτήρια που θα αφορούν 
ενδεικτικά στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη 
των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική επάρκεια, του φορέα.  

Οι αρχές για την επιλογή των περιοχών της ΠΙΝ, αλλά και για την έγκριση και τη 
χρηματοδότηση των στρατηγικών και των ομάδων τοπικής δράσης, σχετίζονται με τον 
εντοπισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και μέσων που διαθέτει η κάθε περιοχή,  την 
επισήμανση των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της και τη συγκέντρωση 
τοπικών ανθρώπινων και υλικών πόρων γύρω από κοινό αναπτυξιακό στόχο.

Σε γενικές γραμμές, το βασικό παραγωγικό σύμπλεγμα της Π.Ι.Ν. συναποτελείται από 
τις παραμέτρους της γεωργίας, της τοπικής παραγωγής τροφίμων, της γαστρονομίας, της 
φιλοξενίας, του φυσικού περιβάλλοντος, του τουρισμού και της πολιτιστικής ταυτότητας 
(RIS3) και οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής επικεντρώνονται στους 
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τομείς: αγροδιατροφή - γαστρονομία, θαλάσσια οικονομία, δημιουργική οικονομία και  
ποιοτικός – θεματικός τουρισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους περιοχών της Περιφέρειας, προτείνεται και ενθαρρύνεται η αξιοποίηση και η 
προώθηση πρωτοβουλιών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, 
από τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές της ενδοχώρας (αγροτικές και κυρίως ορεινές), 
που χαρακτηρίζονται από τοπικά δυναμικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά στον 
πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή διακριτών ποιοτικών τοπικών προϊόντων. 
Ειδικότερα, κρίνεται ότι οι επαγγελματικές και οι κοινωνικές ομάδες, που θα 
διαμορφώσουν τις ομάδες τοπικής δράσης, δύνανται να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
της αγροδιατροφικής αλυσίδας και στην ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας.

Στη συγκεκριμένη τοπική στρατηγική το Π.Ε.Π. θα έχει συμπληρωματικό ρόλο και 
συμμετοχή, μέσω Δράσεων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που αφορούν  (ενδεικτικά):

• στην ενίσχυση ΜΜΕ με έμφαση στην καινοτομία σε θέματα που σχετίζονται με τη 
RIS3

• στην κατάρτιση του τοπικού δυναμικού σε θέματα που σχετίζονται με τη RIS3 
• στη συμπλήρωση τοπικών υποδομών (προσβασιμότητα κλπ)

ενώ το Π.Α.Α. μέσω των προβλεπόμενων από το Σ.Ε.Σ. εκχωρήσεων στην Περιφέρεια θα 
συμβάλει καθοριστικά  μέσω Δράσεων (ΕΓΤΑΑ) που αφορούν  (ενδεικτικά):

• στην προώθηση και στήριξη της καινοτομίας και της γνώσης
• στη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη 

μη γεωργικών δραστηριοτήτων από ΜΜΕ
• στην παροχή βασικών τοπικών υπηρεσιών και στην υλοποίηση περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα παρεμβάσεων
• στη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών και την κοινωνική ενσωμάτωση

 

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.

Στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. που αφορά σε αστικές περιοχές (ενότητα 4.3.) προβλέπεται να 
υλοποιηθούν μεταξύ άλλων και παρεμβάσεις "βιώσιμης αστικής ανάπτυξης".

Η Διαχειριστική Αρχή καθορίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την αστική Αρχή, το πεδίο 
εφαρμογής των καθηκόντων τα οποία πρέπει να αναλάβουν οι αστικές αρχές σχετικά με 
τη διαχείριση των ολοκληρωμένων δράσεων για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η 
Διαχειριστική Αρχή καταγράφει επίσημα την απόφασή της. Η Διαχειριστική Αρχή 
μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα του τελικού ελέγχου της επιλεξιμότητας των πράξεων 
πριν από την έγκριση.
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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 0,00 0,00%

Σύνολο ΕΤΠΑ 6.000.000,00 3,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ 6.000.000,00 3,31%

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.

Στην ΠΙΝ η εφαρμογή των Ο.Χ.Ε. προβλέπεται να λάβει χώρα στο γενικό χωρικό τύπο 
«υπο-περιφερειακές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπου την 
πρωτοβουλία του σχεδιασμού αναλαμβάνει η Περιφέρεια». Εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση σε επιμέρους χωρικές ενότητες και εκτός του ΠΕΠ προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθούν και μέσω πόρων Τομεακών Προγραμμάτων (ΤΠ).

Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των στρατηγικών θα γίνει στο πλαίσιο 
διαβούλευσης περιφερειακών και εθνικών αρχών, με κριτήρια που θα αφορούν στην 
καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή τους στην επίτευξη των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, στη διαχειριστική επάρκεια και την ικανότητα μόχλευσης πόρων.  Θα 
τελούν υπό τη διαχειριστική ευθύνη της ΔΑ του ΠΕΠ, με την κατάλληλη συμμετοχή 
αρχών των ΤΠ, ενώ θα τηρείται διακριτός κατά ΕΔΕΤ χρηματοδοτικός πίνακας.

Το βασικό παραγωγικό σύμπλεγμα της ΠΙΝ συναποτελείται από τους τομείς 
αγροδιατροφή - γαστρονομία, θαλάσσια οικονομία, δημιουργική οικονομία και  
ποιοτικός – θεματικός τουρισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους 
περιοχών, προτείνεται η προώθηση παρεμβάσεων ΟΧΕ σε συνδυασμό με τη RIS στα 
παρακάτω επιλεγμένα τμήματα του χώρου με τις ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:

Α.  Παράκτιες περιοχές, με αναπτυξιακή δυναμική στη θαλάσσια οικονομία, θεωρείται 
ότι η εδαφική επένδυση δύναται να αφορά σε δράσεις που άπτονται της θαλάσσιας 
οικονομίας (θαλάσσιος & παράκτιος τουρισμός, περιβάλλον & πολιτισμός κλπ). 

Το ΠΕΠ θα χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού 
(ιστιοπλοϊκός, καταδυτικός,  κτλ.), κυρίως με δράσεις προβολής και δικτύωσης, διάσωσης 
και ανάδειξης της παράκτιας και υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και κατάρτισης 
του ανθρώπινου δυναμικού (RIS3). Τα ΤΠ προτείνεται να χρηματοδοτήσουν δράσεις 
(ΕΤΠΑ & ΕΤΘΑ) ενίσχυσης του αλιευτικού τουρισμού και  ποιοτικού εκσυγχρονισμού των 
τουριστικών κυρίως ΜΜΕ. Τέλος τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας θα επιδιωχθεί 
να  συμβάλουν  μέσω δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
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Β.  Παράκτιες περιοχές με επέκταση στην ενδοχώρα, με προοπτικές οικολογικού - 
τουριστικού ενδιαφέροντος, προκύπτουν σημαντικές δυνατότητες διαφοροποίησης του 
τουριστικού προϊόντος και προώθησης του θεματικού ποιοτικού τουρισμού (π.χ. 
οικολογικός).

Το ΠΕΠ θα χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης σημαντικών 
περιβαλλοντικών πόρων & υποδομών μικρής κλίμακας, δικτύωσης και ψηφιακής 
προβολής για την υποστήριξη του οικολογικού τουρισμού, ενθάρρυνσης της κοινωνικής 
οικονομίας και κατάρτισης (RIS3), καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές. Τα ΤΠ  προτείνεται να χρηματοδοτήσουν δράσεις (ΕΤΠΑ & ΕΓΤΑΑ) 
εξοικονόμησης ενέργειας και οικολογικής πιστοποίησης ΜΜΕ, βελτίωσης της 
προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξης μη γεωργικών 
δραστηριοτήτων από ΜΜΕ.

Γ. Αστικές περιοχές (κυρίως σε μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις) με πλούσιο 
πολιτιστικό απόθεμα, προτείνεται η εμβάθυνση στο πλαίσιο της δημιουργικής & 
πολιτιστικής οικονομίας, δηλαδή η διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της 
ιδιαίτερης ταυτότητας με την επιχειρηματική αξιοποίηση. 

Το ΠΕΠ θα χρηματοδοτήσει δράσεις δημιουργίας εκκολαπτηρίου πολιτιστικών και 
δημιουργικών επιχειρήσεων, δικτύων & ψηφιακής προβολής, αποκατάστασης & ανάδειξης 
στοιχείων της ιστορικής κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας σε ιστορικά κέντρα, 
ενθάρρυνσης της κοινωνικής οικονομίας και κατάρτισης (RIS3). Τα ΤΠ θα συμβάλουν 
καθοριστικά  μέσω Δράσεων (ΕΤΠΑ ) αποκατάστασης & ανάδειξης στοιχείων μνημείων  
μείζονος σημασίας (π.χ. UNESCO), ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών σε «δημιουργικούς» 
τομείς, (εικονική αναπαράσταση γεγονότων, εξειδικευμένες εφαρμογές ήχου και εικόνας 
κλπ) & συναφών ΜΜΕ.

Δ. αστικές περιοχές (κυρίως σε ημιαστικές, μικρότερης κλίμακας συγκεντρώσεις), που 
αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παραγωγικής ανασύνταξης, που ενδεχομένως 
επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν 
κινδύνους (π.χ. σεισμοί), προτείνεται η ανασυγκρότησή τους να εστιάσει στο εγχείρημα  
ανάδειξης του φυσικού κινδύνου σε «πλεονέκτημα». 

Το ΠΕΠ θα χρηματοδοτήσει δράσεις δημιουργίας επιστημονικού κέντρου-παρατηρητηρίου 
φυσικών κινδύνων διεθνούς εμβέλειας, εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης φυσικών 
κινδύνων, αποκατάστασης του αστικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την  ανάδειξη του 
πολιτιστικού & φυσικού αποθέματος (γεωλογικές ιδιαιτερότητες), ενθάρρυνσης της 
κοινωνικής οικονομίας και κατάρτισης. Τα ΤΠ θα συμβάλουν καθοριστικά  μέσω Δράσεων 
(ΕΤΠΑ ) ποιοτικού εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ, ενεργειακής εξοικονόμηση κατοικιών και 
αποκατάστασης μεταφορικών και περιβαλλοντικών υποδομών. Τέλος τα Προγράμματα 
Εδαφικής Συνεργασίας θα επιδιωχθεί να  συμβάλουν  μέσω Δράσεων που αφορούν  στη 
δημιουργία διεθνούς δικτύου συναφών  επιστημονικών κέντρων και ΑΕΙ.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων θα καταδειχτεί με πληρέστερο τρόπο 
στα  Σχέδια Δράσης  που θα εκπονηθούν για την κάθε ΟΧΕ, με καθοριστική την 
εξασφάλιση της συμβολή των Τομεακών κ.ά. Προγραμμάτων 
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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)

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 
& των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ 2.600.000,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 18.700.000,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

ΕΚΤ 2.700.000,00

Σύνολο 24.000.000,00

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)

Η διαπεριφερειακή – διασυνοριακή – διακρατική  προσέγγιση θα επιδιωχθεί μέσω των 
προγραμμάτων «Μεσόγειος» (MED), "Νοτιο-Ανατολική Πύλη", «Αδριατικη-Ιονιο» 
(ADRION), «Μεσογειακό/ΕΝΙ» (ENI CBC MED), «Ελλάδα – Κύπρος», Balkan-
Mediterranean (Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία πΓΔΜ), INTERREG-EUROPE κλπ.".

Ενώ, όπου είναι εφικτό, το ΠΕΠ θα εξετάζει την δυνατότητα ενθάρρυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ των εφελούμενων 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.  

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). 

 

Ο χώρος που καλύπτεται από τη θάλασσα της Αδριατικής με προέκταση στο Ιόνιο 
Πέλαγος, λειτουργεί ως σύνορο και γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Η 
περιοχή που περιβάλει το θαλάσσιο αυτό χώρο και από τις δύο πλευρές, συνεχίζει να 
χαρακτηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της  όσον αφορά στο επίπεδο ζωής, από 
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ανισότητες τύπου «βορρά – νότου». Η «κοινή» θάλασσα (Αδριατική – Ιόνιο), μπορεί να 
αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο σύγκλισης, αφού οι θαλάσσιες επικοινωνίες έχουν 
χαμηλότερο κόστος και προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία, σε σχέση με τις πολύ άνισες 
χερσαίες υποδομές.

Η γεωγραφική θέση της Π.Ι.Ν. στο χώρο αυτό ανάμεσα από ηπειρωτική Ελλάδα, δυτικά 
Βαλκάνια και Ιταλία και η κεντρική της θέση στη Μεσόγειο, προσφέρουν δυνατότητες 
για εξωστρέφεια και συνεργασία στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών. Η Π.Ι.Ν. με τους 
φορείς της έχουν συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, κυρίως 
με Ιταλία και Αλβανία, σε τομείς ενδιαφέροντος που κυρίως σχετίζονταν με την 
αγροδιατροφή & τα τοπικά προϊόντα, τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Η 
έως σήμερα εμπειρία  από τη εδαφική συνεργασία, παρότι παραπέμπει σε μεγάλη 
χρονική διάρκεια, γενικά χαρακτηρίζεται από περιορισμένο αντίκτυπο στην 
περιφερειακή πραγματικότητα, λόγω και του αποσπασματικού χαρακτήρα των δράσεων.

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». H δε υπό διαμόρφωση  στρατηγική της είναι στοχευμένη στους πυλώνες της 
"γαλάζιας ανάπτυξης", της σύνδεσης της περιοχής (δίκτυα μεταφορών & 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. Οι ελληνικές Περιφέρειες συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους πυλώνες και 
δράσεις της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Επιπλέον, η Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Μαυροβούνιο έχει αναλάβει τον πυλώνα των θαλασσίων υποθέσεων, στοχεύοντας στη 
μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων "γαλάζιας οικονομίας": ενίσχυση των ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ειδικότερα στα παράκτια μέρη, προστασία και 
επέκταση των υδατοκαλλιεργειών, αξιοποίηση του αλιευτικού πλούτου της περιοχής, με 
ισόρροπη ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η ΠΙΝ δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση της εν 
λόγω στρατηγικής, ενώ οι τύποι δράσεων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα 
της διαπεριφερειακής συνεργασίας, είναι οι ακόλουθοι:

• -Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών  (διατήρηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς, μείωση των ανθρωπογενών πιέσεων, απειλές 
κλιματικής αλλαγής, αειφόρος εκμετάλλευση πόρων κλπ).

• -Η δημιουργία συναφών προς τη θάλασσα συνεργατικών σχηματισμών (π.χ. 
σύμπλεγμα παράκτιος τουρισμός-αλιεία-περιβάλλον-αγροτική ενδοχώρα, με τη 
συνδρομή της έρευνας και με στόχο την προώθηση της καινοτομίας).

• -Η βελτίωση των  συνδέσεων μέσω ενός δικτύου θαλάσσιων μεταφορών κατά 
μήκος της  μακρο-περιφέρειας (θαλάσσια ενδοπεριφερειακή και 
διαπεριφερειακή  διασύνδεση των Ιόνιων Νήσων).

• Η βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, σε συνδυασμό με 
το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, καθώς και
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• -Η ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και λήψης 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων.

 

Ειδικότερα, μέσω του ΠΕΠ προωθούνται οι παρακάτω τύποι δράσεων (ενδεικτική 
αναφορά), που αναφέρονται και στους 4 πυλώνες της «μακρο-περιφερειακής» 
στρατηγικής και αφορούν συνεργασίες για την:

-ανάπτυξη δικτύων ερευνητικών ιδρυμάτων & ΜΜΕ σε τομείς όπως αυτός της 
«γαλάζιας οικονομίας»

- δημιουργία δικτύων ΜΜΕ με επίκενταρο το «βιώσιμο τουρισμό» και τη «γαλάζια 
ανάπτυξη», καθώς και δικτύωση εκκολαπτηρίων καινοτόμων επιχειρήσεων

- παρακολούθηση και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της  θαλάσσιας ρύπανσης (π.χ. 
εξόρυξη πετρελαίου, απόβλητα κλπ),

-προστασία και ανάδειξη κοινών σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων (μνημεία 
UNESCO, περιοχές NATURA)

-δικτύωση υποδομών θαλάσσιου τουρισμού σε ενδο-περιφερειακό και διαπεριφερειακό 
επίπεδο και «έξυπνων συστημάτων» εξυπηρέτησης

- (περιβαλλοντική κυρίως) πιστοποίηση & παροχή «έξυπνων» υπηρεσιών στο πλαίσιο 
δικτύωσης βασικών λιμένων της ΜακροΠεριφέρειας
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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 ιδιαίτερες ανάγκες καθώς και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τη 
μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ΕΕ, με μεγάλο αριθμό νησιών, με μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού της να κατοικεί σε νησιά και παράκτιες περιοχές.

Μια νησιωτική Περιφέρεια όπως είναι τα Ιόνια Νησιά,  χαρακτηρίζονται από μικρό 
μέγεθος, σημαντική απόσταση από την ηπειρωτική ενδοχώρα και ενίοτε ενδείξεις 
απομόνωσης. Στον αντίποδα διακρίνονται για το πλούσιο αλλά και ευάλωτο φυσικό και 
πολιτιστικό τους περιβάλλον. Η νησιωτικότητα επιδρά αρνητικά σε όρους γενικής 
ελκυστικότητας, όπως το κόστος παραγωγής και διαβίωσης και αποτρέπει την εμφάνιση 
οικονομιών συγκέντρωσης και κλίμακας. Η ειδικότερη ελκυστικότητα της ΠΙΝ μονίμως 
εξαρτάται από την προσπελασιμότητα και τη συνακόλουθη αδυναμία να παρασχεθούν 
δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμες 
προκλήσεις για τα Ιόνια Νησιά καθίστανται:

• Η τόνωση  της  ανταγωνιστικότητας  του υφιστάμενου παραγωγικού προτύπου
• Η ενίσχυση του  ανθρώπινου δυναμικού σε προσόντα
• Η αντιμετώπιση των συνεπειών της  οικονομικής κρίσης στον κοινωνικό ιστό
• Η αντιμετώπιση των πιέσεων  και  των περιορισμών  της νησιωτικότητας.

Οι εν λόγω προκλήσεις συμπληρώνονται από την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας, 
της υψηλής σχολικής διαρροής, της τόνωσης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως 
και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2014-2020 επιλέγει να μην προχωρήσει 
σε διάκριση, στην εδαφική επικράτεια των Ιονίων Νήσων, των περιοχών που 
πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν 
περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό. Κρίνεται ότι το σχετικά 
χαμηλότερο συγκριτικά επίπεδο κοινωνικού διαχωρισμού (σε σχέση με τις ηπειρωτικές 
Περιφέρειες) δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση σχετικής διακριτής στρατηγικής. Σύμφωνα 
άλλωστε και με την ανάλυση των εθνικών αναγκών του ΣΕΣ και του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντονότεροι θύλακες αυξανόμενης 
ανεργίας και ομάδων με υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, εντοπίζονται στα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα.

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της νησιωτικότητας λοιπόν, και οι προαναφερθείσες 
κρίσιμες ανάγκες και ιδιαιτερότητες που επιφέρει, δημιουργούν την υποχρέωση για την 
προώθηση μέσα από το ΠΕΠ μιας ολοκληρωμένης και οριζόντιας γεωγραφικά 
προσέγγισης για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη στήριξη των ομάδων που 
κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό στο σύνολο των 
νησιών.
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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
Όπως αναφέρθηκε, το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων επιλέγει να μην προβεί σε ακριβή 
γεωγραφικό προσδιορισμό των ενδεχόμενων θυλάκων φτώχειας, αποκλεισμού ή 
διακρίσεων, οπότε και σε μια αντίστοιχη διακριτή Περιφερειακή Στρατηγική.

Στο πλαίσιο της υπό επεξεργασία Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, 
προβλέπεται ένα πλέγμα ολοκληρωμένων πολιτικών κοινωνικής ένταξης για την περίοδο 
2014-2020 στην κατεύθυνση του νέου ρόλου των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, 
ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης με στόχο τη διαφύλαξη και αναζωογόνηση του 
κοινωνικού ιστού. Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης θα εξειδικεύεται έως τα 
τέλη του 2014, λαμβάνοντας υπόψη και τα Περιφερειακά Στρατηγικά Σχέδια Κοινωνικής 
Ένταξης,

Βάσει του σχεδιασμού του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, η υιοθέτηση των χωρικών εργαλείων 
ΤΑΠΤΟΚ και ΒΑΑ (μέσω ΟΕΕ) αναμένεται να αμβλύνει σημαντικά το υφιστάμενο 
εύρος των χωρικών αναπτυξιακών ανισοτήτων, επενδύοντας στους τοπικούς  
παραγωγικούς και ανθρώπινους πόρους κάθε περιοχής, βάσει της λογικής της έξυπνης 
εξειδίκευσης. Η διάσταση της ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, κατέχει για το 
Πρόγραμμα έναν εδαφικά οριζόντιο χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της 
φτώχειας, των διακρίσεων και της κοινωνικής ένταξης κυρίως μέσα από τις δράσεις των 
ΘΣ 8 και 9 (ΕΚΤ ), αλλά και επικουρικά μέσα από την στήριξη της επιχειρηματικότητας 
(ΘΣ 3).  Σχετικά με την συμβολή του ΠΕΠ στην κατάρτιση της Εθνικής στρατηγικής για 
τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, αυτή αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του 2014, ενώ η «Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της 
κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» 
βρίσκεται την παρούσα περίοδο στη διαδικασία της ανάθεσης.

Οι δράσεις που θα προβλεφθούν θα είναι σε συνάφεια με τον περιφερειακό 
σχεδιασμό για την φτώχεια και 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 Κατηγορί
α 

περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα

Άτομα με αναπηρία και 
μειονεκτούντα άτομα με ευθύνη 
φροντίδας ατόμων με αναπηρία / 
ολόκληρη η Περιφέρεια

9.iii.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις πρόσβασης σε  
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και καταπολέμησης των 
διακρίσεων λόγω αναπηρίας

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

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

Ευπαθείς και λοιπές ομάδες του 
πληθυσμού -  κάτοικοι των 
Μικρών Νησιών / Μικρά νησιά 
της Περιφέρειας

9.vi.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης 
και απασχόλησης

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση 9vi - Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων

Μειονεκτούντα άτομα / ολόκληρη 
η Περιφέρεια

9.i.1.1: Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων υποστήριξης της 
κοινωνικής ένταξης και της απασχολησιμότητας των 
Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού.

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

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

Μειονεκτούντα άτομα / ολόκληρη 
η Περιφέρεια

9.v.1.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις προώθησης της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς 
φροντίδας και περιβαλλοντικών & πολιτιστικών πόρων

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 

ΕΚΤ Μετάβαση 9v - Προώθηση της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και 
την κοινωνική και αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί 
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Στοχευόμενη 
ομάδα/γεωγραφική περιοχή

Βασικότερα είδη δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Κατηγορί
α 

περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα

διακρίσεων η πρόσβαση στην απασχόληση

Μειονεκτούντα άτομα που έχουν 
την ευθύνη φροντίδας τέκνων / 
ολόκληρη η Περιφέρεια

9.i.1.2: Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων 5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

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

Μειονεκτούντα άτομα χωρίς 
πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες / ολόκληρη η 
Περιφέρεια

9.iv.2.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της 
πρόσβασης ομάδων που πλήττονται από φτώχεια σε βασικά 
αγαθά και υπηρεσίες

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

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

Μειονεκτούντα άτομα, χωρίς 
πρόσβαση σε υπηρεσίες  / 
ολόκληρη η Περιφέρεια

9.iv.1.1: Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας και 
πρόνοιας για πληττόμενες και ευάλωτες ομάδες

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

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

Οι γυναίκες θύματα βίας ή 
trafficking / ολόκληρη η 
Περιφέρεια

9.iii.2.1: Ολοκληρωμένες δράσεις προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 

ΕΚΤ Μετάβαση 9iii - Καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων και 
προώθηση των ίσων ευκαιριών
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Στοχευόμενη 
ομάδα/γεωγραφική περιοχή

Βασικότερα είδη δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας 
προτεραιότητας

Ταμείο Κατηγορί
α 

περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα

φτώχειας & των 
διακρίσεων

Οι κοινότητες ρομά / ολόκληρη η 
Περιφέρεια

9.ii.1.1: Δράσεις υποστήριξης κοινοτήτων ρομά για την 
κοινωνική και οικονομική ένταξή τους.

5 - Κοινωνική 
ένταξη, ανάπτυξη 
του ανθρώπινου 
δυναμικού και 
καταπολέμηση της 
φτώχειας & των 
διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση 9ii - Κοινωνικοοικονομική 
ένταξη περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
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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

Επικεφαλής της 
αρχής/του φορέα (θέση)

Διαχειριστική αρχή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επ.  
Προγράμματος «Ιονίων Νήσων 2014-
2020.»

Προϊστάμενος ΕΥ

Αρχή πιστοποίησης Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής Προϊστάμενος ΕΥ

Αρχή ελέγχου Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου Πρόεδρος ΕΔΕΛ

Φορέας στον οποίο η 
Επιτροπή θα καταβάλει τις 
πληρωμές

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής Προϊστάμενος ΕΥ

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
Η εταιρική σχέση προκύπτει από τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (άρθρο 5), στον 
οποίο απαιτείται η οργάνωση εταιρικής σχέσης, στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, τόσο 
μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όσο και μεταξύ του κράτους μέλους και 
των ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτό, δηλαδή:

•      τις αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές  και εθνικές αρχές,

•      τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, και

•      φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, 
περιλαμβανομένων περιβαλλοντικών εταίρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων 
υπεύθυνων για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες περιφερειακές αρχές, προωθούν τη συμμετοχή των παραπάνω εταίρων τόσο 
στην εκπόνηση των Συμβάσεων Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ., όπως αποκαλούνται τα νέα 
ΕΣΠΑ), όσο και στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ακολουθεί μία διαδικασία πολύ-επίπεδης 
διαβούλευσης, η οποία καλύπτει τρία (3) επίπεδα:
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• τοπικό επίπεδο (πολίτες και τοπικοί φορείς ΠΙΝ.)
• ενδιάμεσο (Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης και Δίκτυο για την «Έξυπνη 

Εξειδίκευση», Αναπτυξιακό Συνέδριο)
• περιφερειακό (Περιφερειακό Συμβούλιο)

Η επιλογή των φορέων – εταίρων έγινε αφενός με θεσμικά κριτήρια ( θεσμοθετημένα 
όργανα Αυτοδιοίκησης, θεσμοθετημένη συμμετοχή και εκπροσώπιση φορέων στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κλπ) και αφετέρου με κριτήρια αντιπροσώπευσης 
(δευτεροβάθμιου επιπέδου παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς) και τοπικότητας (λοιποί 
τοπικοί φορείς στις τοπικές εκδηλώσεις διαβούλευσης). Τέλος, οι προσκλήσεις 
συμμετοχής στις εκδηλώσεις ήταν «ανοικτή» και προ τους πολίτες.

Και τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ενεργοποιηθεί, ως εξής:

Περιφερειακό επίπεδο:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενημερώνεται και συζητάει σε κάθε κρίσιμο 
βήμα του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΙΝ. Ήδη, τον Σεπτέμβριο του 2012 
κατέθεσε τις απόψεις του για τις «Κατευθύνσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής». Εντός του Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε συζήτηση (καταρχήν) για τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της ΠΙΝ 2014-2020. Τον Μάρτιο, όπως και τον 
Ιούνιο  του 2014 συζήτησε επί του Σχεδίου του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Π.Ι.Ν. Οι συζητήσεις στο επίπεδο αυτό συνεχίζονται έως τη 
διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

Επίσης, στις 12 Απριλίου 2013 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διοργάνωσε το 
Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, με τη συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων 
περιφερειακών φορέων, αυτοδιοικητικών αρχών και υπουργείων, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, καθώς και εμπειρογνωμόνων.

Ενδιάμεσο επίπεδο:

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης: θεσμοθετημένο γνωμοδοτικού χαρακτήρα 
όργανο, στο οποίο συμμετέχουν εκτός από την πρωτοβάθμια και περιφερειακή 
αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αλλά και πολίτες. Ήδη, η Επιτροπή 
Διαβούλευσης συζήτησε (μέσω τηλεδιάσκεψης) το Σεπτέμβριο 2012 τις απόψεις της 
ΠΙΝ για τις «Κατευθύνσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής»

Δίκτυο για τη διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»: 
πρόκειται για ένα Δίκτυο εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, 
και αποτελείται από εκπροσώπους  της Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, της Κεντρικής 
Διοίκησης, αλλά κυρίως των παραγωγικών φορέων και ακαδημαϊκών – ερευνητικών 
ιδρυμάτων και λοιπών  συλλογικών φορέων της ΠΙΝ Συνεδρίασε για πρώτη φορά άτυπα  
τον Ιανουάριο του 2013 και στην συνέχεια ενεργοποιήθηκε σε διευρυμένη συνεδρίαση 
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου της ΠΙΝ (11 Απριλίου 2013). Στην 
συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν επιχειρηματίες από όλα τα νησιά, καθώς επίσης,  
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του 
ΥΠ.ΑΝ με αντικείμενο συζήτησης την «Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας» της 
ΠΙΝ. Στην συνέχεια,το Δίκτυο συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, την 24η Απριλίου 
2013, για να αποτιμήσει τα συμπεράσματα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της ΠΙΝ και να 
θέσει  τις βάσεις της μελλοντικής συζήτησης για τη χάραξη στρατηγικής για την «έξυπνη 
εξειδίκευση» της ΠΙΝ. Κατά την  συνεδρίαση  αυτή διανεμήθηκαν στα μέλη του Δικτύου 
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έντυπα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση με στόχο την τποστήριξη της κατάρτισης της 
Σρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης.. Η επόμενη συνεδρίαση του Δικτύου  
πραγματοποιήθηκε στις 26.06.2013, οπότε συζητήθηκαν διεξοδικά προτεραιότητες και 
ανάγκες υποστήριξης του τοπικού παραγωγικού συστήματος (μέσω δημιουργίας δικτύων 
συνεργασίας, πιστοποίησης προϊόντων, αξιοποίησης τεχνολογιών κλπ) και αντίστοιχα οι 
δυνατότητες των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων. Ακολούθησε μία ακόμη 
συνεδρίαση, τον Δεκέμβριο του 2013, στην οποία συζητήθηκε το σχέδιο της 
«Περιφερειακής Σταρτηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

Τέλος, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2014, το σχέδιο της Στρατηγικής για την «Έξυπνη 
Εξειδίκευση» τέθηκε εκ νέου υπόψη τόσο των μελών του «Δικτύου για την Εξ-Εξ», όσο 
και των παραγωγών-επιχειρηματιών που ίχαν λάβει μέρος στις ημερίδες. Οι 
παρατηρήσεις τους ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

Τοπικό επίπεδο:

Στο διάστημα από 13-17 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκαν Αναπτυξιακές Ημερίδες στις 
4 Περιφερειακές Ενότητες (πρώην νομοί), με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών, 
παραγωγικών, επιστημονικών και άλλων τοπικών φορέων και πολιτών. Στις ημερίδες 
αυτές συζητήθηκε ένα  καταρχήν σχέδιο κατευθύνσεων αναπτυξιακής στρατηγικής της 
ΠΙΝ. για την περίοδο 2014-2020. Επίσης, διανεμήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγια προς 
συμπλήρωση από τους φορείς.

Οι φορείς που εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών και των περιοχών NATURA 2000 της Περιφέρειας, όπως αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές Περιφέρειας (π.χ. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δασικές Υπηρεσίες, Δνση Περιβάλλοντος 
Περιφέρειας κλπ), καθώς και Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών των 
Ιονίων Νήσων (Φορέας Διαχείρισης Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου & Φορέα 
Διαχείρισης Αίνου) και λοιπές περιβαλλοντικές οργανώσεις (π.χ. Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) είχαν κληθεί και συμμετείχαν στις 
προαναφερόμενες  ημερίδες & συζητήσεις (π.χ. Αναπτυξιακή Ημερίδα ανά νομό της 
ΠΙΝ,  Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αναπτυξιακό Συνέδριο 
ΠΙΝ κλπ). Επίσης, δυνατότητα συμμετοχής των εν λόγω φορέων δόθηκε κατά τη 
διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ του προγράμματος.

Επίσης, η ΕΔΑ ΠΙΝ πραγματοποίησε στοχευμένες συναντήσεις με «άτυπα» δίκτυα 
παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΙΝ στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2013. 
Τέτοια δίκτυα ήταν το «Η Κέρκυρα Παράγει», το «Eco-Ζάκυνθος», οι οινοποιοί, 
κτηνοτρόφοι & εστιάτορες της Κεφαλληνίας κλπ. Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν 
εκτενώς οι δυνατότητες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» της 
Περιφέρειας.

Στο τέλος Αυγούστου του 2013 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επιτόπιων 
συναντήσεων εργασίας στους νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που οργάνωσε η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές 
ενότητες και τα Επιμελητήρια και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με θέμα τη διαμόρφωση της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στα Ιόνια Νησιά, στο πλαίσιο 
της προετοιμασίας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Στις συναντήσεις αυτές 
που οργανώθηκαν κατά σειρά στη Ζάκυνθο, την Ιθάκη, το Αργοστόλι, την Λευκάδα και 
την Κέρκυρα την εβδομάδα από 26 έως 30 Αυγούστου 2013, συμμετείχαν οι 3 «εταίροι» 
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διαμόρφωσης της Στρατηγικής, δηλαδή  οι δημόσιοι φορείς, η  ακαδημαϊκή κοινότητα με 
παρουσία σε όλα τα νησιά εκπροσώπων του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων 
Νήσων και ο  επιχειρηματικός κόσμος.

Η δεύτερη σειρά θεµατικών συναντήσεων στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της 
Περιφερειακής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση πραγματοποιήθηκε την 
εβδοµάδα από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2013. ∆ιοργανωτής τους ήταν η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή σε συνεργασία µε τις κατά τόπον Περιφερειακές Ενότητες. Στις 
συναντήσεις αυτές δόθηκε έμφαση και λόγος κυρίως στους τοπικούς επιχειρηματίες και 
σε εκπροσώπους παραγωγικών και άλλων φορέων, σχετικών με το θέμα της κάθε 
συνάντησης, που ήταν:

• στη Ζάκυνθο: «Τουρισμός – Περιβάλλον & Πράσινη Οικονομία»
• στην Κεφαλλονιά: «Πρωτογενής τομέας, Αγροδιατροφή & Γαστρονομία»
• στη Λευκάδα: «Θαλάσσια Οικομομία»
• στην Κέρκυρα: «Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία»

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να καταγραφούν όσο το δυνατόν συγκεκριμένες 
προτάσεις για τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τους παραπάνω τομείς, που 
αποτελούν και τους κύριους άξονες για την Έξυπνη Εξειδίκευση στα Ιόνια 
Νησιά.Επίσης, διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ επιχειρηματικών 
τομέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και δημόσιων φορέων, ώστε να διαμορφωθούν δίκτυα 
συνεργασιών. Οι προτάσεις και ιδέες που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων βρίσκονται υπό συνεχή αξιολόγηση και η διαδικασία της διαβούλευση και 
της κατάθεσης τυχόν άλλων προτάσεων από φορείς και επιχειρηματίες παραμένει 
ανοικτή.

Παράλληλα, με την συνδρομή εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα  σε θέματα αγροδιατρφής 
- τουρισμού και δικτύωσης, πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2013 στοχευμένη 
διαβούλευση με τους πλέον δυναμικούς συλλογικούς παραγωγικούς φορείς, καθώς και 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις,σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΙΝ, με στόχο την 
διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και στήριξης καινοτόμων δραστηριότητων 
σύζευξης Πρωτογενή Τομέα και Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν, επίσης,  
και συνεντεύξεις  με βάση ερωτηματολόγιο ειδικά δομημένο για τις ανάγκες της 
κατάρτισης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με τη βοήθεια και των τοπικών ΑΕΙ 
/ ΑΤΕΙ.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση τόσο των 2 Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, μέσω των 
τμημάτων εξειδίκευσης που διαθέτουν και τα οποία είναι συμβατά με το περιφερειακό 
αναπτυξιακό πρότυπο (περιβάλλον, πολιτισμός , ΤΠΕ, αγροδιατροφή κλπ), όσο και 
επιχειρήσεων & συνεργατικών σχηματισμών κ.ά. φορέων  (ειδικότερα ορισμένων που 
ήδη καινοτομούν ή αναπτύσσουν δυναμική δραστηριότητα στον τομέα τους) συνέβαλε 
σε πρώτη φάση στον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας και σε επόμενη φάση στην 
εξειδίκευση δράσεων, μέσω των προτάσεών τους, ιδίως όσον αφορά στη διαμόρφωση 
της RIS, όπου η εταιρική σχέση απέφερε σημαντική προστιθέμενη αξία σε ιδέες και 
προτάσεις. Εξάλλου, αυτοί ήταν και οι βασικοί εισηγητές στη δεύτερη και πιο 
ουσιαστική φάση των δι;αβουλεύσεων. Πέραν αυτών και κυρίως από τους δημόσιους και 
αυτοδιοικητικούς φορείς, επισημάνθηκαν οι ανάγκες που συνεχίζουν να υφίστανται και 
απορρέουν από τη νησιωτικότητα (υποδομές, προσβασιμότητα κλπ), ενώ από 
εκπροσώπους παραγωγικών φορέων επισημάνθηκαν ζητήματα «οριζόντιου» χαρακτήρα 
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που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της 
επιχειρηματικότητας.

Για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στις εκδηλώσεις διαβούλευσης, έχει 
δημιουργηθεί ειδικός κόμβος στο διαδίκτυο (www.pepionia.gr) για την ενημέρωση και 
την κατάθεση των απόψεων φορέων και πολιτών. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, 
πραγματοποιούνται επιτόπιες εκδηλώσεις διαβούλευσης (συναντήσεις εργασίας) στις 
έδρες των 4 νομών.

Πέραν των ανωτέρω, κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην  υλοποίηση, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΠ είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης, για 
τη λειτουργία της οποίας λαμβάνονται μέτρα πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Εκτός των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού της χαρακτήρα, όπως η 
ολιγομελής και αντιπροσωπευτική σύνθεσή της και η υποστήριξη της λειτουργίας της 
από ισχυρή γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής, πρόκειται να ληφθούν και άλλα μέτρα 
άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της, με αναμενόμενο αποτέλεσμα την 
μεγαλύτερη κινητοποίησή τους.

Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά η διαδικτυακή επικοινωνία των μελών της μέσω της 
διαδικτυακής εφαρμογής «Δίαυλος», όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών ανά 
πάσα στιγμή, η υποβολή ερωτημάτων και παρατηρήσεων, καθώς και η εξατομικευμένη 
ενημέρωση μέσω email  για κάθε νέα ανάρτηση.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν 
ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για ειδικότερα ζητήματα, όπως το πλαίσιο 
υλοποίησης του Προγράμματος, την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων, την 
αξιόπιστη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, την πορεία σύνταξης των 
ετήσιων  και τελικής έκθεσης εφαρμογής, την αξιολόγηση του προγράμματος, την 
εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας κλπ.

7.2.2 Συνολικές επιχορηγήσεις (για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)

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 «Ιονίων Νήσων 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 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 
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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 Διάθεση ποσού για την ανάπτυξη ικανοτήτων (για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)

Τμήμα / μέρος των πόρων του επιχειρησιακού μέσω των παρεμβάσεων και των δράσεων 
που περιλαμβάνονται στον Άξονα 7-Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 
2014-2020, αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων μέτρων ενίσχυσης της διαχειριστικής 
ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και συνολικά της κοινωνίας των πολιτών σε ενέργειες που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ.

Επιπλέον, η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του ΠΕΠ θα διαθέτει ικανό προσωπικό κατά 
αποκλειστικότητα για τη διαχείριση δράσεων ΕΚΤ, ενώ μέρος της Τεχνικής 
Βοήθειας θα διατεθεί για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δ.Α. 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα διαχείρισης των παρεμβάσεων του 
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 Γενική 
Γραμματεία 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 
και ως προς τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, τη 
θεματική συγκέντρωση των πόρων για καλύτερα αποτελέσματα, τον ενιαίο σχεδιασμό 
και παρακολούθηση του ΣΔΕ, την ενημέρωση σχετικά με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, 
την κάλυψη των αιρεσιμοτήτων καθώς και τη λειτουργία του ΟΠΣ.

Με την ένταξη της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα λοιπά ΕΔΕΤ, καθώς και με το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣ, των 
αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση και 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 2014-2020

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, οι συνέργειες 
και συμπληρωματικότητες για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των 
ΕΠ καθώς και 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 και 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 και 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, της ΔΑ του 
ΕΠΑνΕΚ  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.) 

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 
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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) και 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" και "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 και των ΜΜΕ 
(COSME), διασφαλίζεται από την ΕΑΣ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, στοχεύοντας ενδεικτικά:

-      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 και Κοινωνική Καινοτομία-EaSI», με το πρόγραμμα Start-
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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) και του Προγράμματος LIFE 
διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 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 και 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 Τ.Ε.Β.Α, 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 και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

• 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.

 

·  
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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.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

Μερικώς

T.01.2 -  Υποδομές έρευνας και 
καινοτομίας. Η ύπαρξη πολυετούς 
σχεδίου προϋπολογισμού και 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τις 
επενδύσεις.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

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.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των 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).

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

Ναι

T.04.1 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους βελτιώσεων 
της ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

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)

από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

T.04.2 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση της 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση.

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

Ναι

T.04.3 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση της παραγωγής και 
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

Ναι

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

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

Ναι

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 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

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.

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

Μερικώς

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 

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών 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)

βελτιώνει τις συνδέσεις με το 
ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ.

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 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών Όχι

T.08.1 -  Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

Μερικώς

T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

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.

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

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.

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

Μερικώς

T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την 

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

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)

ένταξη των Ρομά. 5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

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 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

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.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ναι

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.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ναι

G.3 -  Η ύπαρξη διοικητικής 
ικανότητας για την υλοποίηση και 
εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

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)

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ, 
σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.4 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Μερικώς

G.5 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

Ναι

G.6 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη 
ΣΠΕ.

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 

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)

Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

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 - Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & 
των ΤΠΕ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, 
υγείας και πρόνοιας

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των 
διακρίσεων

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Όχι
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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:

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.

Υπάρχει ΜΗ εγκεκριμένο από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, Σχέδιο RIS, 
που περιλαμβάνει τα 2,3 & 4:

http://www.pepionia.gr/ΑναπτυξιακήΣ
τρατηγική/TabId/103/PostId/107/smart
-specialization-action-plan.aspx

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
28/2/2015

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 

2 - βασίζεται στην ανάλυση SWOT ή 
σε παρεμφερή ανάλυση προκειμένου να 
κατευθυνθούν οι πόροι σε περιορισμένο 
αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας·

Ναι 1.http://www.gsrt.gr/central.aspx
?sId=119I428I1089I646I488772

2.http://www.pepionia.gr/Αναπτ
υξιακήΣτρατηγική/TabId/103/Po
stId/107/smart-specialization-

Αποτελεί μέρος της RIS



EL 322  EL
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κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

action-plan.aspx
 

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·

Όχι Αποτελεί μέρος της 
RIS.Ολοκληρώθηκε η 
επικαιροποίηση τους μετά από 
διαβούλευση.

Εκκρεμεί η έγκριση της RIS από το 
αρμόδιο Περιφερειακό όργανο .

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
31/1/2015

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.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό 
παρακολούθησης.

Όχι Το σύστημα παρακολούθησης είναι 
υπό διαμόρφωση.

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 
15/2/2015

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 

5 - Έχει εγκριθεί πλαίσιο που προβλέπει 
τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς 
πόρους για την έρευνα και καινοτομία.

Ναι http://ec.europa.eu/europe2020/p
df/nd/nrp2012_greece_en.pdf

Όσον αφορά το στόχο αύξησης της 
δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για 
Ε&Κ ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 
πλαίσιο της κατάρτισης του νέου ΕΠΜ 
2013 -2016, αναθεωρήθηκε ο στόχος 
για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας 
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καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και 
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

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.

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.

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 . 

Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ 
αναρτήθηκε ανακοίνωση για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
διαμόρφωσης του Οδικού Χάρτη στο 
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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 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.

1 - Έχει θεσπιστεί στρατηγικό πλαίσιο 
στρατηγικής για την ψηφιακή 
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
της εθνικής ή της περιφερειακής 
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση, το 
οποίο περιλαμβάνει:

Ναι http://www.yme.gr/?getwhat=1
&oid=1469&id=&tid=1607
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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·

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 έργωv 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

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 

3 - πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
ανάλυση σε σχέση με την 
εξισορρόπηση 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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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.

4 - δείκτες για τη μέτρηση της προόδου 
των παρεμβάσεων σε τομείς όπως η 
ψηφιακή μόρφωση, η ηλεκτρονική 
ένταξη, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα 
και η πρόοδος της ηλεκτρονικής υγείας, 
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, που 
ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με 
τις υφιστάμενες συναφείς τομεακές 
ενωσιακές, εθνικές ή περιφερειακές 
στρατηγικές·

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.

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.

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 
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θα καταγραφούν οι αρμοδιότητες των 
εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, 
οι μηχανισμοί υλοποίησης και οι 
δυνητικοί δικαιούχοι. Tέλος 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

T.03.1 -  Ειδικές δράσεις έχουν 
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω 
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με 
βάση την Πράξη για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις (SBA).

1 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν: 
μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο τη 
μείωση του χρόνου και του κόστους 
που απαιτεί η σύσταση μιας 
επιχείρησης με βάση τους στόχους της 
πρωτοβουλίας SBA·

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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T.03.1 -  Ειδικές δράσεις έχουν 
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω 
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με 
βάση την Πράξη για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις (SBA).

2 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν: 
μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο τη 
μείωση του χρόνου που απαιτεί η 
έκδοση αδειών και τίτλων για τη 
σύσταση και την άσκηση της 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης με 
βάση τους στόχους της πρωτοβουλίας 
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.03.1 -  Ειδικές δράσεις έχουν 
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω 
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με 
βάση την Πράξη για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις (SBA).

3 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν: 
μηχανισμό για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων της 
πρωτοβουλίας 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/d
oc/%CE%924%CE%A9%C
E%9C%CE%A6-
%CE%9C%CE%91%CE%A
8

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 
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-Ν 4048/2012 / 23.2.2012  
http://www.et.gr/index.php/2
013-01-28-14-06-23/2013-
01-29-08-13-13 «Ρυθμιστική 
Διακυβέρνηση: Αρχές, 
Διαδικασίες και Μέσα 
Καλής Νομοθέτησης».

 

 

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 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·

Όχι 1.Πλήρης ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2010/31 έγινε με τον 
Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 
42/Α/19.02.2013) 
«Ενεργειακή Απόδοση 
Κτιρίων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις». Μερική 

Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια 
και έχουν δρομολογηθεί οι 
απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη 
εκπλήρωση.

Εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης: 
30/09/2015



EL 330  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

ενσωμάτωση της Οδηγίας με 
τους Νόμους 3661/2008, 
3851/2010 και 3889/2010.

2.Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
των άρθρων 3 & 4 της 
Οδηγίας 2010/31 
εφαρμόζονται ήδη με 
διατάξεις του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ 
αριθμ. Δ6/Β/οικ. 
5825/30.3.2010).

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.

2 - Οι δράσεις είναι: αναγκαία μέτρα 
για τη θέσπιση ενός συστήματος 
πιστοποίησης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ·

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 
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177/Α/6.10.2010) (Άρθρο 5)

-Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 
237/Α/05.12.2012) (Άρθρο 
13)

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.04.1 -  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·

Όχι http://ec.europa.eu/energy/efficie
ncy/eed/reporting_en.htm

Η έκθεση αναφοράς που απαιτείται 
σύμφωνα με την Οδηγία 27/2012 έχει 
σταλεί στην Ε.Ε. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός  για την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, σε 
συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ βρίσκεται σε 
εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι 
31/12/2014.

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.

4 - Οι δράσεις είναι: μέτρα σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενεργειακή 
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 

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 
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τεχνική άποψη, οικονομικά εύλογο και 
αναλογικό προς την ενδεχόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας.

αναλυτικοί λογαριασμοί για 
την κατανάλωση ενέργειας).

-ΥΑ Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/04-
02-2013 (ΦΕΚ Β 
297/13.2.2013) 
«Αντικατάσταση 
συστημάτων μέτρησης 
τελικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας)

T.04.2 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση της συμπαραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού με 
υψηλή απόδοση.

1 - Η στήριξη της συμπαραγωγής 
βασίζεται στη ζήτηση για ωφέλιμη 
θερμότητα και την εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της 
οδηγίας 2004/8/ΕΚ·

Ναι http://ec.europa.eu/energy/efficie
ncy/cogeneration/cogeneration_e
n.htm

Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 
8/28.01.2009) «Προώθηση της 
συμπαραγωγής δύο ή 
περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, ρύθμιση 
ζητημάτων σχετικών με το 
Υδροηλεκτρικό Έργο 
Μεσοχώρας και της διατάξεις»

Η έκθεση αναφοράς για την προώθηση 
της συμπαραγωγής εστάλη στην ΕΕ 
τον Νοέμβριο 2011.
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T.04.2 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση της συμπαραγωγής 
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 
αδειοδότησης ή άλλες διαδικασίες 
ώστε: α) να ενθαρρυνθεί ο σχεδιασμός 
μονάδων συμπαραγωγής που θα 
καλύπτουν την οικονομικά 
αιτιολογημένη 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 παρακωλύουν 
την αύξηση της συμπαραγωγής.

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)

T.04.3 -  Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση της παραγωγής και 
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

1 - Προβλέπονται διαφανή συστήματα 
στήριξης, προτεραιότητα στην 
πρόσβαση στο δίκτυο ή εγγυημένη 
πρόσβαση και προτεραιότητα στην 
κατανομή καθώς και τυποποιημένοι 
κανόνες σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των 
τεχνικών προσαρμογών που έχουν 
καταστεί δημόσιες σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 16 
παράγραφος 2 και το άρθρο 16 

Ναι http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=546&language=el-GR

http://www.rae.gr/site/en_US/po
rtal.csp

Νόμος 4062/2012, Νόμος 
3851/2010, Νόμος 3468/2006

http://www.admie.gr/rythmistiko
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παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

-plaisio/kodikes-egcheiridia/

http://www.rae.gr/site/categories
_new/renewable_power/ape_pen
etration.csp

http://www.rae.gr/site/categories
_new/about_rae/actions/decision
/2012_A0787.csp

http://www.admie.gr/fileadmin/g
roups/EDAS_DSS/AnaptixiSisti
matos/Timologio_syndesis_GN
OM._RAE-2-2007.pdf

 

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 2009/28/ΕΚ.

Ναι http://www.ypeka.gr/LinkClick.a
spx?fileticket=CEYdUkQ719k%
3D&tabid=37

Το 1ο Εθνικό σχέδιο δράσης για της 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, υποβλήθηκε στην ΕΕ τον 
Ιούλιο του 2010, έχει εγκριθεί και έχει 
επικαιροποιηθεί το 2012.
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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

1 - Υφίσταται εθνική ή περιφερειακή 
εκτίμηση επικινδυνότητας με τα εξής 
στοιχεία:

Ναι http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

 

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε 
στη DG ECHO το Model Local/ 
Regional Disaster Prevention Plan ως 
το εθνικό πλαίσιο εκτίμησης 
επικινδυνότητας. Το κείμενο 
εντάχθηκε στη βάση δεδομένων 
CIRCABC (7/2013) και περιλαμβάνει 
περιγραφή της μεθοδολογίας που 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
ISO31010. Σύμφωνα με το Hyogo 
πλαίσιο δράσης 2005 – 2015, η 
ελληνική πλατφόρμα για τη μείωση 
του κινδύνου των καταστροφών έχει 
καταρτιστεί και αποτελεί ένα ανοικτό 
δίκτυο και forum σε θέματα μείωσης 
του κινδύνου από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές. Ως 
παραρτήματα του εθνικού πλαισίου 
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για 
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις 
δασικές πυρκαγιές. Όσον αφορά στους 
σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, η 
εκτίμηση είναι πλήρως ενσωματωμένη 
στην εθνική νομοθεσία. Η δεύτερη 
έκδοση του εθνικού πλαισίου 
εκτίμησης επικινδυνότητας 
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών 
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU 
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011 
και EU PROMETHEUS 2014.
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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

2 - περιγραφή της διαδικασίας, της 
μεθοδολογίας, των διαδικασιών και των 
δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα 
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας καθώς και των 
κριτηρίων βάσει κινδύνου για την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε σχέση με 
τις επενδύσεις·

Ναι http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

 

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

3 - περιγραφή των σεναρίων ενός μόνο 
κινδύνου και πολλών κινδύνων·

Ναι http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

https://circabc.europa.eu/faces/js
p/extension/wai/navigation/conta
iner.jsp

www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR

ΕΙΟΝΕΤ,

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 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.



EL 337  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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

4 - λαμβάνοντας υπόψη, κατά 
περίπτωση, τις εθνικές στρατηγικές 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ναι http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

www.prometheus2014.gr

http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR

 

Για τις πλημμύρες (Οδηγία 
2007/60/ΕΚ) έχει ολοκληρωθεί η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων πλημμύρας, από την ΕΓΥ 
του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και 
τον προσδιορισμό των Ζωνών 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας. Στον πρώτο 
κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 
εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ 
χαμηλής πιθανότητας με τη χρήση 
στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές 
ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με 
τον τρόπο αυτό σε αυτήν τη φάση, την 
επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

T.06.1 -  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.

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 



EL 338  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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.

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.

Όχι Με Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων έχει εγκριθεί 
το Σχέδιο Διαχείρισης «Ηπείρου 
(Κέρκυρα) 4/9/2013».
Με Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων έχει εγκριθεί 
το Σχέδιο Διαχείρισης «Β. 
Πελοποννήσου (Κεφαλονιά-
Ζάκυνθος) 8/9/2013».
Με Απόφαση της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων έχει εγκριθεί 
το Σχέδιο Διαχείρισης το Σχέδιο 
Διαχείρισης «Δυτ. Στερεάς 

Με Αποφάσεις της Εθν. Επ. Υδ. έχουν 
εγκριθεί 12 από τα 14 Σχ. Διαχ. Λ. Απ. 
(Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας, 
Β.Πελ/σου, Αν.Πελ/σου, Δυτ.Πελ/σου, 
Ηπείρου, Θράκης και Αν., Κεντρικής 
και Δυτ. Μακεδονίας, Δυτ.Στερεάς, 
Θεσσαλίας ).

Η ολοκλήρωση και έγκριση του α΄ 
κύκλου των Σχεδίων  Διαχείρισης για 
τα Υδατικά Διαμερίσματα Αιγαίου και 
Κρήτης θα γίνει μέχρι τις 31/3/2015.

Στον 2ο κύκλο των Σχ. Διαχ., στον 
προβλεπόμενο από την οδ. χρόνο 
(31.12.2015), θα γίνει:
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Ελλάδας (Λευκάδα),25/9/2014.
 

• 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)

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.

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.  
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Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης 
αιρεσιμότητας : 30/09/2015.

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·

Όχι ΕΣΔΑ

Ανάρτηση παραληφθέντων 
παραδοτέων μελέτης ΕΣΔΑ: 
www.ypeka.gr/ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

ΠΕΣΔΑ

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
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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·

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 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 
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.

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 2008/98/ΕΚ.

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 επαναχρησιμοποίησης έως το 
2020, που θα ληφθούν σε 
περιφερειακό επίπεδο 
περιλαμβάνονται στα ΠΕΣΔΑ.

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης : 
30/09/2015



EL 342  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(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 
(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:

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.
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

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:

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 
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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 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

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 
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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 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· 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 
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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 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·

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 
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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 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.

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 

Ήδη και 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 
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

μελέτης.

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:

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

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, 

2 - συμμορφώνεται με τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
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
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Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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.

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)·

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

T.07.3 -  Λοιποί τρόποι μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

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 
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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.

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.

T.08.1 -  Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
την ικανότητα και παρέχουν: 
εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 
πρώιμο στάδιο, τα οποία είναι ανοικτά 
σε όλα τα άτομα που αναζητούν 
εργασία, με έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Όχι Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς 
διότι δεν εκπληρώνεται πλήρως το 
σύνολο των κριτηρίων. Έχουν όμως 
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και 
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες 
ενέργειες για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων.

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
31/12/2016

Οι υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
παρέχουν ήδη εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά μέτρα σε 
ικανό αριθμό των ενεργά 
αναζητούντων εργασία.

Στο πλαίσιο δράσεων του 
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προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του 
ΟΑΕΔ», οι οποίες θα έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016, 
θα ενισχυθούν οι εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και τα ενεργητικά μέτρα 
που προσφέρει ο ΟΑΕΔ.

O σχεδιασμός και η εφαρμογή του 
προγράμματος “Επαναπροσδιορισμός 
Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» 
στην Κεντρική Διοίκηση και τα 12 
επιλεγμένα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης –τα οποία έχουν 
επιλεχθεί από την Steering Committee 
του Προγράμματος στην οποία 
συμμετέχουν ευρωπαίοι 
εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της ΕΕ 
και της TFG- θα έχει ολοκληρωθεί έως 
τις 31.12.2015.

T.08.1 -  Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν τη 
δυνατότητα και παρέχουν: 
ολοκληρωμένη και διαφανής 
πληροφόρηση σχετικά με τις νέες 
θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας.

Όχι Έχει ήδη αναπτυχθεί σύστημα 
παρακολούθησης των ροών της 
μισθωτής απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ) το 
οποίο συνδέει τις βάσεις δεδομένων 
του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. 
Υποπαράγραφοι ΙΑ.10,11,12,13 και 14 
Ν.4093/2012 και αριθμ.28153/126/28-
8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2163Β).

Επιπλέον, και όσον αφορά την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
εντός Ευρώπης, όλες οι θέσεις 
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εργασίας που καταχωρούνται στο ΟΠΣ 
του ΟΑΕΔ, μεταφέρονται αυτόματα 
στο portal του EURES.

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της 
πληροφόρησης σχετικά με τις νέες 
θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης μέσω συστημάτων τα 
οποία θα τεθούν σε λειτουργία, μέχρι 
το τέλος του 2015.

T.08.1 -  Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές πολιτικές 
για την αγορά εργασίας σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

3 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης έχουν 
αναπτύξει τυπικές ή άτυπες συμφωνίες 
συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους 
φορείς.

Ναι Οι υπηρεσίες απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ έχουν διαμορφώσει ήδη 
(άτυπες) συνεργασίες με 
εργοδότες, εκπαιδευτικούς 
φορείς και κοινωνικούς 
εταίρους.

Με το άρθρο 29 του 
Ν.4144/2013 προβλέπεται η 
υποχρέωση όλων των υπηρεσιών 
της δημόσιας και τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των 
δικαστικών υπηρεσιών να 
συνδράμουν τον ΟΑΕΔ με 
στοιχεία και πληροφοριακό 
υλικό.

Το δίκτυο ενισχύεται με την ανάπτυξη 
συνεργασιών μεταξύ των 
συμμετεχόντων φορέων σύζευξης 
προσφοράς και ζήτησης αγοράς 
εργασίας μέχρι τις 31.12.2015.

Πιο συγκεκριμένα βρίσκονται σε 
εξέλιξη τα κάτωθι:

 Διάλογος με τους 
Κοινωνικούς εταίρους και φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που 
εμπλέκονται στον τομέα της 
απασχόλησης με σκοπό τη θέσπιση 
τυπικού πλαισίου συνεργασίας

 Διαλειτουργικότητα μεταξύ 
των συστημάτων ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ, 
ΙΚΑ/ΙΔΗΚΑ, ΓΓΠΣ και λοιπών 
φορέων (σε εξέλιξη από το 2013) 

 Συνεργασίες με Κοινωνικούς 
Εταίρους/ κλαδικούς και τοπικούς 
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φορείς / επιμελητήρια για την 
υλοποίηση προγραμμάτων μαθητείας

 Διερεύνηση αναγκών και 
ικανοποίησης εργοδοτών και 
εργαζομένων σε συνεργασία με τους 
θεσμικούς εταίρους του ΟΑΕΔ 

T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

1 - Έχει θεσπιστεί στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για τη σύσταση επιχειρήσεων 
χωρίς αποκλεισμούς 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
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T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

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 
πρωτοβουλίας SBA·

Ναι -    Νόμοι 4072/2012 και 
3982/2011

-    Διαδικτυακή πύλη 
Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου

-   
 http://www.businessportal.g
r/

 

Το κριτήριο εκπληρώνεται γιατί έχουν 
θεσμοθετηθεί τα μέτρα για τη μείωση 
του κόστους και του χρόνου ίδρυσης 
επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών 
έναρξης και άσκησης της ειδικότερης 
δραστηριότητας της επιχείρησης σε 
115,80€ και 1,95 μέρες αντίστοιχα. 
[Δεν έχει ακόμα γίνει επικαιροποίηση 
της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ].

T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

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 
δραστηριότητας μιας επιχείρησης με 
βάση τους στόχους της πρωτοβουλίας 
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 
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το χρονικό όριο που έχει τεθεί. 

T.08.2 -  Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και δημιουργία 
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις 
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

4 - δράσεις που συνδέουν κατάλληλες 
υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
(πρόσβαση σε κεφάλαιο) και 
απευθύνονται μεταξύ άλλων στις 
μειονεκτούσες ομάδες και/ή στις 
μειονεκτούσες περιοχές, εφόσον είναι 
απαραίτητο.

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., να 
είναι σε θέση ώστε:

 να ιδρύσουν επιχειρήσεις που 
θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής τους

 να αποκτήσουν τις 
προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/ 
επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά 
προγράμματα

T.08.5 -  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.

1 - 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: 

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 

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. 
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που συμβάλλουν στην πρόβλεψη των 
αλλαγών·

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.

Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας: 
31/12/2015 

Οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα 
θα ενισχυθούν με την ολοκλήρωση του 
συστήματος εθνικής εμβέλειας για τη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων 
της αγοράς εργασίας, το οποίο θα 
βρίσκεται σε θέση λειτουργίας μέχρι 
το τέλος του 2015.

T.08.5 -  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.

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:

 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης 
για την αντιμετώπιση της 
επαπειλούμενης ανεργίας με ανάπτυξη 
δράσεων συμβουλευτικής & παροχής 
υποστήριξης σε σωματεία 
εργαζομένων

 Υιοθέτηση μέσων & 
εργαλείων για την πρόβλεψη και τη 
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σωστή διαχείριση της αλλαγής και της 
αναδιάρθρωσης τα οποία θα 
προκύψουν από:

• Την αξιολογική μελέτη των 
στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, 
καθώς και της αποτελεσματικότητας 
των παρεμβάσεων από την μέχρι τούδε 
υλοποίηση των προγραμμάτων 
διαρθρωτικής προσαρμογής των 
επιχειρήσεων

• Την έρευνα πεδίου στις 
επιχειρήσεις & τους κλαδικούς φορείς 
που συμμετείχαν στα υλοποιηθέντα 
προγράμματα

• Την αξιοποίηση καλών 
πρακτικών και σχετικών πρόσφατων 
μελετών

Στη διαμόρφωση του ως άνω 
συστήματος προβλέπεται η ενεργός 
συμμετοχή κλαδικών φορέων, 
επιχειρήσεων & οικείων φορέων εν 
γένει.

(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 ένταξη των 
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της 
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το 
οποίο:

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 
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απασχόληση. 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.

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 αποκλεισμένα από 
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

2 - παρέχει επαρκή στοιχεία που 
αποτελούν τη βάση για τη χάραξη 
πολιτικών μείωσης της φτώχειας και για 
την παρακολούθηση 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 
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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)

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.

3 - περιέχει μέτρα που στηρίζουν την 
επίτευξη του εθνικού στόχου για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως 
ορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων), ο οποίος 
περιλαμβάνει την προώθηση ευκαιριών 
βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης 
για τα άτομα που αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και για τα μέλη 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

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 



EL 360  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

πολιτικής, χρονικό 
προγραμματισμό, 
απαιτούμενους πόρους και πηγές 
χρηματοδότησης.

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.

4 - περιλαμβάνει τους σχετικούς με την 
καταπολέμηση 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.
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(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 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·

Όχι .

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.

Όχι .....

T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

1 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά:

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, Θεσσαλία 

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 σημείου επαφής για τα 
ζητήματα των Ρομ στο ΕΚΚΑ. 

Το σύνολο των κριτηρίων/ 
υποκριτηρίων της αιρεσιμότητας θα 
έχει εκπληρωθεί έως 31.12.2015.
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και Δυτική Ελλάδα).

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 
απασχόληση, στην υγειονομική 
περίθαλψη και στη στέγαση·

Ναι Η εθνική στρατηγική έχει θέσει 
εθνικούς στόχους για την 
ενσωμάτωση των Ρομ που 
σχετίζονται με την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, απασχόληση, 
υγεία και στέγαση.

T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

3 - στο οποίο προσδιορίζονται, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι μειονεκτούσες 
μικροπεριφέρειες ή οι απομονωμένες 
γειτονιές, στις οποίες οι κοινότητες 
είναι πιο υποβαθμισμένες, 
χρησιμοποιώντας τους ήδη διαθέσιμους 
κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς 
δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο, μακροχρόνια 
ανεργία κ.λπ.)·

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: 

 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)

 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 
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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).

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·

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.

T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

5 - το οποίο έχει σχεδιαστεί, 
εφαρμόζεται και παρακολουθείται σε 
στενή συνεργασία και συνεχή διάλογο 
με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά, 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Ναι Η εξειδίκευση, η εφαρμογή και 
η παρακολούθηση των 
περιφερειακών στρατηγικών 
γίνεται σε στενή συνεργασία των 
περιφερειακών αρχών με τις 
τοπικές κοινότητες των ΡΟΜ.

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση και 
με άλλους κοινωνικούς εταίρους (π.χ. 
Συνήγορος του Πολίτη, ΜΚΟ, 
εκπρόσωπων ΡΟΜ, κ.λ.π.) που 
μπορούν να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν 
προγραμματιστεί.
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T.09.2 -  Υφίσταται εθνικό στρατηγικό 
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των 
Ρομά.

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.

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.

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.

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 

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.
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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)

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.

(β

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.

2 - συντονισμένα 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). 
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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·

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 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. 
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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.

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 αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΥ.
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(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

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.

5 - Ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια έχει 
εγκρίνει πλαίσιο που προβλέπει τους 
διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους 
σε ενδεικτική βάση και μια 
αποτελεσματική από άποψη κόστους 
συγκέντρωση των πόρων στις 
προτεραιότητες 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.

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.

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 
ατόμων σε όλη τη διάρκεια της 
εκπόνησης και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων για την παροχή 
συμβουλών σε θέματα ισότητας των 
φύλων στις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

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.7

Στο πλαίσιο του οικείου νόμου 
ορίζονται οι κάτωθι:

Φορείς Προώθησης

 Συνήγορος του Πολίτη (για 
δημόσιες Υπηρεσίες)

 Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης 
(παροχή υπηρεσιών-πώληση αγαθών)

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 
(εργασία, απασχόληση στον ιδιωτικό 
τομέα)

Διοικητική Δομή

Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας του Υπουργείου 



EL 369  EL

Εκ των προτέρων όρος Κριτήρια Εκπλήρωση 
κριτηρίων 
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς Επεξήγηση

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

 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 της νομοθεσίας και της 
πολιτικής της Ένωσης για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στο 
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του 
προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον 
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της 
νομοθεσίας και της πολιτικής της 
Ένωσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.

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 
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Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ. 
παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό)

Υπεβλήθη  πρόταση στο ΕΠΑΝΑΔ, 
για ένταξη έργου στο νέο Ε.Π 2014-
2020, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ».

G.2 -  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.

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 και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων για την παροχή 
συμβουλών σε θέματα ισότητας των 
φύλων στις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

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 

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 
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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)

ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης και με 
σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς 
διατάξεις, ορίστηκε ως αρμόδιος 
φορέας ο Συνήγορος του Πολίτη που 
είναι Ανεξάρτητη Αρχή.

Η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε φάση 
ολοκλήρωσης του νέου «Εθνικού 
Προγράμματος για την Ουσιαστική 
Ισότητα των Φύλων 2014-2020».

Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε ευρύ 
φάσμα δημόσιων πολιτικών σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο και 
περιλαμβάνει δράσεις το μεγαλύτερο 
μέρος των οποίων θα υλοποιηθεί από 
την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.2 -  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.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του 
προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον 
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της 
νομοθεσίας και της πολιτικής της 
Ένωσης για την ισότητα των φύλων 
καθώς και της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου.

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 

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 
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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)

οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαίδευσης 
των στελεχών της Δημόσιας 
Διοίκησης, σχετικά με την ισότητα των 
δύο φύλων, με έμφαση στην 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές που υλοποιούν οι 
υπηρεσίες των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ. 

Οι παραπάνω ενέργειες απευθύνονται 
σε στελέχη των Υπουργείων, των 
Περιφερειών και των ΟΤΑ που 
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην 
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας, 
αλλά και γενικότερα σε στελέχη 
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να 
υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε 
οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη 
πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών 
μέτρων υπέρ των γυναικών για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.

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. 

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό 
και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών 
για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή 
των φορέων που είναι επιφορτισμένοι 
με την προστασία των ατόμων με 
αναπηρία ή των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και 
άλλων άμεσα εμπλεκόμενων φορέων σε 

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 

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). 
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2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου. όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων.

για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες»

—       http://www.espa.gr

Στην ηλεκτρονική πύλη 
http://www.espa.gr, αλλά και στους 
διαδικτυακούς τόπους άλλων 
Υπουργείων και Περιφερειών, έχει 
δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος 
αφορά στην περίοδο 2014-2020 όπου 
όλα τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
αναρτώνται και δίνεται η δυνατότητα 
σχολιασμού και υποβολής ερωτήσεων 
και προτάσεων.

G.3 -  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.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του 
προσωπικού των αρχών που 
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον 
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της 
ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής 
της Ένωσης και των κρατών μελών για 
άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας και της 
πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
όπως αποτυπώνεται στην ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Ναι http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cNewProgrammingPeriod.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/ΕΥΣΣΑΑΠ989/24.03.201
4). 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 
σχεδιασμού «Διημερίδα Ενημέρωσης 
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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.

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 
παρακολούθηση 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 
προγραμμάτων.

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 
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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.

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.

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 
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«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).

(Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

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.

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

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 
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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 
αποτελεσματική 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:

A. Προβλέψεων στο σχέδιο 
Νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ

B. Στρατηγικής Κατάρτισης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

2. Εφαρμογή συστήματος 
διάδοσης και ανταλλαγής 
πληροφοριών για όλο το 
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προσωπικό εφαρμογής των 
κανόνων της ΔΣ της ΕΕ, τη 
διασφάλιση της συνεπούς 
εφαρμογής των κανόνων ΔΣ 
μέσω:

Α. της ΕΑΑΔΗΣΥ

Β. του συστήματος διάδοσης 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Γ. της ΕΥΘΥ στο πλαίσιο της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
για το ΕΣΠΑ

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 -  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.

Όχι Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για 
την εξασφάλιση της διοικητικής 
ικανότητας για την εφαρμογή των 
κανόνων ΔΣ της ΕΕ & έχουν 
περιληφθεί ρυθμίσεις στο 
Ν.4281/2014. 

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:

1. Ύπαρξη κεντρικής αρχής ( 
ΕΑΑΔΗΣΥ)

2. Τεχνική υποστήριξη από 
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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).

(Παρ.ΙΙΙ1 ΕΣΠΑ
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G.5 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης 
περί κρατικών ενισχύσεων.

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 ενισχύσεις 
αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ, η 
αρμόδια ΑΜΚΕ συστήνεται στο 
ΥΠΑΑΝ, και ειδικότερα στην 
ΕΑΣ.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

 

Η ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, για τον έλεγχο 
της συμβατότητας με το ΕΕ δίκαιο των 
χρηματοδοτήσεων των έργων 
αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΝ 
(ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης) 
καθώς και όλων των έργων που 
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ 
(συγχρηματοδοτούμενων & μη), θα 
συσταθεί με ΚΥΑ εντός του 1ου 
εξαμήνου 2014.

Η εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα 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
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- 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, Ε

G.5 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί 
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των 
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την 
ενημέρωση του προσωπικού που 
συμμετέχει στη διαχείριση των 
κονδυλίων των ΕΔΕΤ.

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 
συναντήσεων, μηχανισμός ο 
οποίος ενισχύεται. Ενώ ο 
«Δίαυλος» συντελεί στην 

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί επίσης στο νόμο πλαίσιο 
της νέας διαχειριστικής περιόδου 
2014-2020.
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ανταλλαγή πληροφοριών.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

 

G.5 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική 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 

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το 
εύρος του πεδίου του καθώς 
εκπληρούται το σύνολο των 
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών 
ρυθμίσεων.

Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την 
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα 
περιγραφεί αναλυτικά στο νόμο 
πλαίσιο της νέας διαχειριστικής 
περιόδου 2014-2020.
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ηλεκτρονικών μέσων 
πληροφόρησης

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

 

G.6 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη 
ΣΠΕ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΠΕ) και της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΣΠΕ).

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)

G.6 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής 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, 

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 
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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)

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 την εξέλιξη 
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του 
κριτηρίου.

G.6 -  Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 

3 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την 
επάρκεια της διοικητικής ικανότητας.

Ναι Οι αρχές για την εφαρμογή των 
ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, οι 

Για  την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
του κριτηρίου, η στελέχωση των 
αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί 
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Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη 
ΣΠΕ.

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)

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 αποτελεσματικότητας και των 
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η 

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την 
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των 
στατιστικών δεδομένων οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Όχι Το σύνολο των ρυθμίσεων για την 
παρακολούθηση των στατιστικών 
δεδομένων είναι υπό επεξεργασία και 
θα συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό 
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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.

τον προσδιορισμό των πόρων και των 
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση.

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. Στοιχεία του εγγράφου 
αυτού θα συμπεριληφθούν στα 
Προγράμματα στις σχετικές ενότητες. 
Η  οριστικοποίηση του εγγράφου θα 
γίνει μετά  την κατάρτιση και την 
έγκριση του νέου ΕΣΠΑ και των 
Προγραμμάτων του και οι σχετικές 
ρυθμίσεις του Συστήματος 
Παρακολούθησης θα ενσωματωθούν 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.  

Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
31/10/2015 

G.7 -  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 

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.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/6/2016
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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.

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.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για 
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
επιλογής των δράσεων πολιτικής που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
20/7/2014

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη 
θέσπιση στόχων για αυτούς τους 
δείκτες.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/4/2016
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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.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την 
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων 
για κάθε δείκτη: σταθερότητα και 
στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της 
κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση 
στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή 
δεδομένων.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
20/7/2014

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 

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών.

Όχι Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης: 
30/4/2016
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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.

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.

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.

6. Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα 
τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ
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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.

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.

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.

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.

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.

1. Δευτερογενής νομοθεσίας ανάθεσης ΔΣ έργων, 
προμηθειών, υπηρεσιών (αριθ. 172 ν. 4281/2014)– Βλ. 
ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015 ΕΑΑΔΗΣΥ 

Υπουργείο. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων,  



EL 391  EL

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. Υποβολή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου 
συστήματος προδικαστικής προστασίας

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.

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.

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.

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
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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.

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.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.

2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, 
εκπαιδευτικού προγράμματος για Δημόσιες Συμβάσεις για 
το 2016 -  Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015 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 
Ένωσης περί δημόσιων 
συμβάσεων.

4. Προσθήκη στον «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.

1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ, 
εκπαιδευτικού προγράμματος για Δ. Σ. για το 2015 -  Βλ. 
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014 ΕΑΑΔΗΣΥ 

ΕΚΔΔΑ

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου

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.

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.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’ 

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 

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 

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
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διασφαλίζουν τη στατιστική 
επικύρωση.

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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 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 

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 

6.Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος 
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο 
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2015 ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της 
ΕΥΣΣΑΑΠ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διασφαλίζουν τη στατιστική 
επικύρωση.

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 

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 

7.Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και 
συνεργασίας της ΕΑΣ με φορείς που μπορούν να 
παρέχουν σχετικά στοιχεία δεικτών.

30 Ιουν 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑ
Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β’ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε 
συνεργασία με , την 
ΕΥΣΕΚΤ , τις 
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διασφαλίζουν τη στατιστική 
επικύρωση.

Διαχειριστικές Αρχές των 
Προγραμμάτων και φορείς 
που παρέχουν στατιστικά 
στοιχεία

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.

4.Ανάπτυξη συστήματος 
συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/ μετάδοσης στοιχείων 
μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)

30 Μαρ 2015 ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με  
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και 
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 

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 

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, 



EL 397  EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διασφαλίζουν τη στατιστική 
επικύρωση.

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.

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 

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 

1.Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου 
www.anaptyxi.gov.gr/

30 Απρ 2016 ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ



EL 398  EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διάθεση των συγκεντρωτικών 
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.

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 

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 

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’



EL 399  EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

διάθεση των συγκεντρωτικών 
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.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: την επιλογή 
δεικτών αποτελεσμάτων για 
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο επιλογής των δράσεων 
πολιτικής που 
χρηματοδοτούνται από το 
πρόγραμμα.

1.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)

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τη θέσπιση 
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

(Τ2614)- Έλλειψη στοιχείων για προσδιορισμό τιμών 
βάσης και στόχου

30 Ιουν 2015 Ειδική Γραμματεία Δασών 
ΥΠΕΚΑ Δ/νση Δασών 
Περιφέρειας

Δασικές Υπηρεσίες 
Πυροσβεστική Υπηρεσία
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.

(Τ2728)- Έλλειψη στοιχείων για προσδιορισμό τιμών 
βάσης και στόχου, μη διαθέσιμη μεθοδολογία και 
συχνότητα μέτρησης

30 Ιουν 2015 Συνεργασία της 
Διαχειριστικής Αρχής με την 
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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τη θέσπιση 
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Επιλογή σημαντικών δεικτών αποτελέσματος με τιμές 
βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην 
SFC2014

30 Απρ 2015 Διαχειριστικές Αρχές & 
Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ



EL 401  EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.

(Τ2730)- Έλλειψη τιμής στόχου και μεθοδολογίας 
μέτρησης.

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ / ΕΙΔΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

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 

4 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τη θέσπιση 
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Ενέργειες επικαιροποίησης ή εξειδίκευσης  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
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα 
δεικτών αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: την τήρηση των 
ακόλουθων προϋποθέσεων για 
κάθε δείκτη: σταθερότητα και 
στατιστική επικύρωση, 
σαφήνεια της κανονιστικής 
ερμηνείας, ανταπόκριση στην 
πολιτική, έγκαιρη συλλογή 
δεδομένων.

1.Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).

31 Δεκ 2014 Ομάδες Σχεδιασμού 
Προγράμματος των ΕΠ και 
Διαχειριστικές Αρχές

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 

6 - Υφίστανται διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες οι 
πράξεις που χρηματοδοτούνται 
από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό σύστημα 

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
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Γενικός εκ των προτέρων όρος Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

δεικτών.

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

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
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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:

2.Επιλογή προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης 30 Σεπ 2014 ΕΔΑ & Περιφέρεια

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:

6.Τελική διαμόρφωση εθνικής  στρατηγικής RIS3 31 Μαρ 2015 ΓΓΕΤ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής για 
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το 
εθνικό πρόγραμμα 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

5.Έγκριση περιφερειακής RIS 28 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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:

4.Ολοκλήρωση της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε 
περιφερειακό επίπεδο

20 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια

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 

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή 
περιφερειακή στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

3.Δομές και μηχανισμοί για την παρακολούθηση της 
διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης

15 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

συστημάτων έρευνας και 
καινοτομίας.

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. 31 Αυγ 2014 ΕΔΑ ΠΙΝ

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 καθώς και των αποτελεσμάτων 
της μελέτης και της swot analysis ανα τομέα και 
ενσωμάτωση τους στο τελικό κείμενο της RIS3

31 Ιαν 2015 ΕΔΑ ΠΙΝ

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η 
ύπαρξη μιας εθνικής ή 
περιφερειακής στρατηγικής για 

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό 
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 15 Φεβ 2015 ΕΔΑ & Περιφέρεια
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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·

2.Επικαιροποίηση συστήματος δεικτών κατάλληλων για 
τη μέτρηση προόδου στο ανωτέρω 1.

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 

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού 
και ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων των δράσεων 
μέσω της ανάλυσης SWOT ή 
παρεμφερούς ανάλυσης 
σύμφωνα με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων του ψηφιακού 

3. Κατάρτιση διυπουργικού Μνημονίου 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

βαθμού χρήσης τους από τους 
πολίτες, μεταξύ άλλων από 
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και 
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο 
περιλαμβάνει και διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες.

θεματολογίου για την Ευρώπη·

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 τα 
υποβληθέντα  Ε.Π. 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 

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
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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.

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 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.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.

2. Ενσωμάτωση των  προτεινόμενων  μέτρων στο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014 - 2020

31 Μαρ 2015 ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

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 Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις 
για την προώθηση 
αποτελεσματικών από πλευράς 
κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 

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 

4. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται) 30 Σεπ 2015 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

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.)
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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.

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 17 Νοε 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας καιι 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 μελέτης εκ μέρους του αναδόχου 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·

1.Ανάθεση Μελέτης 24 Ιουν 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 

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για 
τη διασφάλιση στρατηγικού 
σχεδιασμού ως προς την 

4. Αποστολή στρατηγικού σχεδιασμού στην ΕΕ 31 Δεκ 2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κόστους βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και αποτελεσματικών 
από πλευράς κόστους επενδύσεων 
στην ενεργειακή απόδοση κατά την 
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

ενεργειακή απόδοση 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.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.

Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων 30 Ιουν 2015 ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται 
Απόφαση 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 

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 

Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με 
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς για 
ύδρευση.

30 Σεπ 2015 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων  Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Υδάτων
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

του κόστους των υπηρεσιών 
ύδρευσης, σε ποσοστό που 
καθορίζεται στο εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για τις 
επενδύσεις που στηρίζονται από τα 
προγράμματα.

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.

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.

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 
πολιτικής για την ύδρευση

30 Απρ 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 

1 - Σε τομείς που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο 
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα 
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει 

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής 
πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος

30 Σεπ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων (Εισήγηση)

Εθνική Επιτροπή Υδάτων 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.

(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.

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.

Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές 
χρήσεις ύδατος

31 Δεκ 2015 ΥΠΕΚΑ / Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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 

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 

Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με 
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς για 
λοιπές χρήσεις

31 Μαρ 2016 ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων 

Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Υδάτων
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

προγράμματα. 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.

2 - Η έγκριση σχεδίου 
διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού για την περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2ος κύκλος των Σχεδίων Διαχείρισης για τα υδατικά 
διαμερίσματα που αφορούν στην Π.Ι.Ν.

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·

Ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

31 Οκτ 2014 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
προστασίας 
βιοποικιλότητας, εδάφους & 
διαχείρισης αποβλήτων/ 
Τμήμα Αστικών, 
Βιομηχανικών & Συναφών 
Αποβλήτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων: 
Προώθηση των οικονομικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων 

2 - Η ύπαρξη ενός ή 
περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων 

Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
ΕΣΔΑ Δημόσια Διαβούλευση -Ενσωμάτωση 

28 Φεβ 2015 ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση 
προστασίας 
βιοποικιλότητας, εδάφους & 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

όπως ορίζει το άρθρο 28 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

παρατηρήσεων στον ΕΣΔΑ 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·

Διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
ΠΕΣΔΑ Ι.Ν και Δημόσια Διαβούλευση - Ενσωμάτωση 
παρατηρήσεων στον ΠΕΣΔΑ

15 Σεπ 2015 Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(με βάση διαπιστωτική 
πράξη του ΓΓΑΔ)

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·

Έγκριση ΕΣΔΑ 15 Μαρ 2015 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 

2 - Η ύπαρξη ενός ή 
περισσότερων σχεδίων 
διαχείρισης των αποβλήτων 
όπως ορίζει το άρθρο 28 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Έγκριση ΠΕΣΔΑ Ι.Ν. 30 Σεπ 2015 Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(με βάση διαπιστωτική 
πράξη του ΓΓΑΔ)
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

2008/98/ΕΚ και με βάση την 
ιεράρχηση των 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·

Εκπόνηση μελέτης αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Ι.Ν 30 Ιουν 2015 Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(με βάση διαπιστωτική 
πράξη του ΓΓΑΔ)

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 την οδηγία 
2008/98/ΕΚ και με βάση την 
ιεράρχηση των αποβλήτων.

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 
2008/98/ΕΚ.

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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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·

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 EΔΑ 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 EΔΑ 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 

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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 EΔΑ 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 

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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 
(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 EΔΑ 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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη 
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών 
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για 
τις επενδύσεις στον τομέα των 

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

μεταφορών το οποίο 
συμμορφώνεται τις νομικές 
απαιτήσεις για τη διενέργεια 
στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και καθορίζει:

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 EΔΑ 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 

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 424  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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 
(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 EΔΑ 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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 425  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

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 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

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 EΔΑ 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 

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 426  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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 EΔΑ 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 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 427  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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 
(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 EΔΑ 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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη 
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή 
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις 

4 - δευτερογενείς συνδέσεις· 2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 428  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.07.1 - 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 

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



EL 429  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

υποστηρίζει την ανάπτυξη 
υποδομών και βελτιώνει τις 
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το 
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία 
είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, με 
έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων·

4. Εξατομικευμένη υποστήριξη 31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία 
είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, με 
έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο κοινωνικού 

2. Μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης/ 
Παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κόστος

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων·

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία 
είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, με 
έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων·

3. Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) βασιζόμενο σε 
αμοιβαίες υποχρεώσεις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία 
είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, με 
έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο κοινωνικού 

5. Ενίσχυση εξατομικευμένων υπηρεσιών και 
ευρύτερο φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΕΚΟ

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων.
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων·

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

1 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν την ικανότητα και 
παρέχουν: εξατομικευμένες 
υπηρεσίες και ενεργητικά και 
προληπτικά μέτρα για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
σε πρώιμο στάδιο, τα οποία 
είναι ανοικτά σε όλα τα άτομα 
που αναζητούν εργασία, με 
έμφαση στα άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μελών των περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων·

1. Μείγμα στοχευμένων και τεκμηριωμένων ΕΠΑ, 
εξατομικευμένες υπηρεσίες

31 Δεκ 2016 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 
πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν τη δυνατότητα και 
παρέχουν: ολοκληρωμένη και 
διαφανής πληροφόρηση σχετικά 
με τις νέες θέσεις εργασίας και 
τις ευκαιρίες απασχόλησης 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.

1.  Εθνική καταγραφή θέσεων/πρόσβαση 
αναζητούντων εργασία σε 
ευρωπαϊκές/εθνικές/περιφερειακές βάσεις

31 Δεκ 2015 ΟΑΕΔ – Συναρμοδιότητα 
διαφορετικών κατά 
περίπτωση Διευθύνσεων

T.08.1 - Σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται ενεργητικές 

2 - Οι υπηρεσίες απασχόλησης 
έχουν τη δυνατότητα και 

2. Εθνικής εμβέλειας πληροφοριακό σύστημα 
συλλογής/ανάλυσης στοιχείων εργασίας- Συμβολή οικείων 

31 Δεκ 2015 Δ/νση Απασχόλησης, 
Μονάδα Ανάλυσης και 
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

πολιτικές για την αγορά εργασίας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την απασχόληση.

παρέχουν: ολοκληρωμένη και 
διαφανής πληροφόρηση σχετικά 
με τις νέες θέσεις εργασίας και 
τις ευκαιρίες απασχόλησης 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.

ΟΠΣ Τεκμηρίωσης και Δ/νση 
Πληροφορικής)-Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΟΑΕΔ 

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.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 

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

αναδιάρθρωσης.

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

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

31 Μαρ 2015 Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΙΝ

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
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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:

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·

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 
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 

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που 
εντοπίζονται, περιλαμβάνει 
μέτρα για τη μετάβαση από την 

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

φτώχειας με στόχο την ενεργητική 
ένταξη των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την αγορά 
εργασίας σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση.

ιδρυματική 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.

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

31 Δεκ 2014 Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΙΝ

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

31 Δεκ 2014 Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΙΝ

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.09.1 - 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.

3. Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για 
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης 
δεικτών

31 Δεκ 2014 Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας  -ΥΠΑΚΠ

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 3 - μέτρα για την αύξηση της 2. Ολοκλήρωση έργου για τη συγκρότηση & λειτουργία 30 Απρ 2016 Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ
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Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

περιφερειακού στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για την υγεία, 
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο διασφαλίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα.

αποδοτικότητας στον τομέα της 
υγείας μέσω της ανάπτυξης 
μοντέλων παροχής υπηρεσιών 
και υποδομών·

Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ & τον ΕΟΠΥΥ

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.

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 πολιτικής για την υγεία, 
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, 
το οποίο διασφαλίζει την 
οικονομική βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης 
και ελέγχου.

3. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Health in Action»

30 Ιουν 2015 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.

1. Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 31 Δεκ 2014 Γενική Γραμματεία 
Υπουργείου Υγείας



EL 438  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.

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:

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 EΔΑ 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 

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 439  EL

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.

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:

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 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 

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 

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 440  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 441  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·

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 EΔΑ 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 

2 - συμμορφώνεται με τις 
νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 442  EL

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.

2 - συμμορφώνεται με τις 
νομικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης·

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 EΔΑ 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 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών 
και ώριμων έργων 
(περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

4. Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ 28 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 443  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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)·

3. Τελική έκδοση ΣΠΕΜ 24 Νοε 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 444  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.

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών 
και ώριμων έργων 
(περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

2. Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ)  του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014 EΔΑ 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 

3 - καθορίζει σειρά ρεαλιστικών 
και ώριμων έργων 
(περιλαμβάνοντας 
χρονοδιάγραμμα και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο)·

1. Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού 
Σχεδίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014 EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



EL 445  EL

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.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 

4 - Μέτρα που διασφαλίζουν 
την ικανότητα των ενδιάμεσων 
φορέων και των δικαιούχων να 
παράγουν τη σειρά έργων.

1. Προδιαγραφές μελέτης 30 Απρ 2014 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας



EL 446  EL

Θεματική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν Προθεσμία 
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

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.

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.

1. Ολοκλήρωση μελέτης 24 Ιαν 2015 Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας
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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 προγρ. περιόδου (ΠΠ) 2007-2013, οι ελληνικές αρχές 
θεωρούν το υφιστάμενο ΣΔΕ αξιόπιστο & 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 & 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 & 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 & με επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης (π.χ. 
ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

• Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών & εγγράφων του ΣΔΕ που αφορούν σε 
συναλλαγή των δικαιούχων με το ΟΠΣ & με τους φορείς διαχείρισης. Παροχή 
καθοδήγησης στο χρήστη για τα βήματα των διαδικασιών & 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 
& παρακολούθηση της κατάστασης των αιτημάτων τους.

• Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από 
την αρχή πιστοποίησης & 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 & 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 & κοινών ρυθμίσεων άλλων χρηματοδοτικών μέσων της 
ΕΕ (π.χ. HORIZON 2020). Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που έχουν ήδη εγκριθεί, 
καθώς & οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που προβλέπονται από το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο & 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 & 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, 
πρόβλεψη διαιτησίας για έγγραφα σύμβασης, ορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για 
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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.

Τα παραπάνω απαντούν με επάρκεια στις αναφορές του MoU στα σημεία 8.i και 8ii.
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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.

Η αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης κατέχει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων 2014 - 2020, συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων και 
δεσμεύσεων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων, της 
εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει και 
στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».Ιδιαίτερα με τον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ τίθενται οι παρακάτω στόχοι, σε πλήρη εναρμόνιση με την 
αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης:

• Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στις δημόσιες υποδομές & περιορισμός της 
κατανάλωσης ενέργειας

• Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων στον τομέα της κατοικίας & περιορισμός της 
κατανάλωσης ενέργειας

• Μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
• Μείωση των επιπτώσεων από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους
• Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων
• Αειφορική διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
• Άμβλυνση των πιέσεων στους υδατικούς πόρους
• Αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας ως πόρου
• Αξιοποίηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και 

φυσικού κάλλους, ως πόρου
• Ενίσχυση και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας των πόλεων

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 και για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, 
προβλέπεται η υλοποίηση των εξής κατηγοριών δράσεων:

• Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας 
χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα

• Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων, δημόσιων χώρων σε αστικές 
περιοχές

• Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές (Μικρά Νησιά)
• Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας
• Εκτίμηση επικινδυνότητας – εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας από 

φυσικές καταστροφές
• Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δράσεις προώθησης 

της ανακύκλωσης
• Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας 

θαλάσσιου περιβάλλοντος
• Έργα και Δράσεις διαχείρισης πόσιμου ύδατος
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• Δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής στοιχείων της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας
• Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και 

περιοχών φυσικού κάλλους που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης
• Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος

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 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.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων για τα Ταμεία (άρθρο 7), τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα στα 
άτομα με αναπηρία, κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων.

Στο πεδίο της αποτροπής της μη διάκρισης και την ενίσχυση της προσβασιμότητας, οι 
κύριοι στόχοι καλύπτουν:

α)     Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

β)     Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

γ)     Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

δ)     Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

Τα μέτρα που προβλέπονται για την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια 
προετοιμασίας και υλοποίησης του ΣΕΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
περιλαμβάνουν:

• Την ενεργό συμμετοχή - δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές 
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια- στη διαδικασία σχεδιασμού αρμόδιων 
δημόσιων φορέων  και κοινωνικών οργανώσεων  (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία )

• 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 (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο 
ROM κλπ)

• Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης 
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο 
του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που 
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης

• Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης, 
καθώς και για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, 
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υλοποίησης και αξιολόγησης  πράξεων για συγχρηματοδότηση (όπου είναι 
εφικτό).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, έχουν περιληφθεί 
επενδυτικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις ενισχυόμενες από το ΕΚΤ, 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, οι ενισχυόμενες από το 
ΕΤΠΑ δράσεις λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά με τα θέματα της ισότητας ευκαιριών και 
την κατάργηση των διακρίσεων.

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.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων για τα Ταμεία (άρθρο 7), τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τα στάδια της προετοιμασίας 
και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του 
γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων.

Οι κύριοι στόχοι για την προώθηση της  ισότητας των φύλων καλύπτουν τους 
ακόλουθους τομείς:

(α)    ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

(β)    συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες υπαίθρου με στόχο την τοπική 
ανάπτυξη

(γ)    προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και καταπολέμηση της 
γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου

(δ)    ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και 
προστασίας της υγείας

(ε)    στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής

(στ)  ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης 
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων

(ζ)    καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων

(η)    ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και 
αξιολόγησή τους.
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Τα μέτρα που προβλέπονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης του ΣΕΣ και 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων περιλαμβάνουν:

• Την ενεργό συμμετοχή - δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές 
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια- στη διαδικασία σχεδιασμού αρμόδιων 
δημόσιων φορέων (π.χ. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων,).

• 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, Δίκτυο ROM κλπ)

• Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των 
ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η 
κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική 
συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του 
ΕΠ αλλά κα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να 
εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση, τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης, όσο και 
των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της

• Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης 
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο 
του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που 
απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης

• Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση 
της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και 
αξιολόγησης  πράξεων για συγχρηματοδότηση (όπου είναι εφικτό).

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων 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-), με τα 
παραπάνω αναφερόμενα, 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 ΠΕΠ.
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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 Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη έναρξη 
υλοποίησης (έτος, 

τρίμηνο)

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

ολοκλήρωσης (έτος, 
τρίμηνο)

Άξονες προτεραιότητας / Επενδυτικές προτεραιότητες

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

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις 75,00

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Παραγωγικές 
επενδύσεις: Αριθμός 
νέων επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη

Επιχειρήσεις 0 25,00

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών

Ευρώ 6.437.500 23.719.579,00

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα Αριθμός 25
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο 
στάδιο 

υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, 

κατά 
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Α Γ Σ Α Γ Σ

επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ ενισχύσεων ΜΜΕ

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
ενίσχυσης καινοτόμων 
νεανικών επιχειρήσεων

Αριθμός 8

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
ψηφιακών εφαρμογών

Αριθμός 3

1 - Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ

ΕΤΠΑ Μετάβαση Ψηφιακές εφαρμογές 
στους τομείς Τουρισμός 
– Πολιτισμός – 
Περιβάλλον

Αριθμός 0 10,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ύδρευση: Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
ύδρευσης

Άτομα 0 65.000,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Φύση και 
βιοποικιλότητα: 
Επιφάνεια οικοτόπων 
που λαμβάνουν 
ενίσχυση για να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης

Εκτάρια 0 75.000,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενεργειακή απόδοση: 
Αριθμός νοικοκυριών 
που κατατάσσονται σε 
καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής 
κατανάλωσης

Νοικοκυριά 100 275,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Αστική ανάπτυξη: 
Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα 3.000 15.200,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών

Ευρώ 17.000.000 89.207.400,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος

Αριθμός 2
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο 
στάδιο 

υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, 

κατά 
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Α Γ Σ Α Γ Σ

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών

Αριθμός 2

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων

Αριθμός 2

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Ενταγμένα έργα 
διαχείρισης 
οικοσυστημάτων

Αριθμός 5

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Πληθυσμός που 
καλύπτεται από έργα 
διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων

Φυσικά πρόσωπα 0 3.341,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Αριθμός πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών 
θεσμών που ενισχύονται

Αριθμός 7 20,00

2 - Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΤΠΑ Μετάβαση Πληθυσμός που 
ωφελείται από μέτρα 
πρόληψης και 
διαχείρισης φυσικών και 
ανθρωπογενών 
καταστροφών

Φυσικά πρόσωπα 207.855,00

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών ΕΤΠΑ Μετάβαση Οδικό δίκτυο: Συνολικό 
μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών

χλμ. 0 13,00

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών

Ευρώ 12625000 35.294.230,00

3 - Ενίσχυση υποδομών μεταφορών ΕΤΠΑ Μετάβαση Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των οδικων 
έργων

Αριθμός 2

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΕΤΠΑ Μετάβαση Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή 

Άτομα 0 1.200,00
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο 
στάδιο 

υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, 

κατά 
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Α Γ Σ Α Γ Σ

εκπαίδευσης

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΕΤΠΑ Μετάβαση Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών

Ευρώ 13000000 42.618.349,00

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΕΤΠΑ Μετάβαση Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 
υποδομών παιδικής 
φροντίδας ή 
εκπαίδευσης

Αριθμός 3

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΕΤΠΑ Μετάβαση Συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί για την 
υλοποίηση των έργων 
υπηρεσιών πρόνοιας

Αριθμός 1

4 - Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας ΕΤΠΑ Μετάβαση Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες 
πρόνοιας (ειδικός)

Φυσικά πρόσωπα 0 4.550,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση άνεργοι, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια 
ανέργων

Αριθμός 112 138 250 237,00 293,00 530,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση αριθμός 
υποστηριζόμενων πολύ 
μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων της 
κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός 5 5 10 10,00 10,00 20,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών

Ευρώ 10.375.000,00 31.908.613,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση Μειονεκτούντα άτομα Συμμετέχοντες 1200 1300 2500 2.976,00 3.224,00 6.200,00

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση Μειονεκτούντα άτομα 
που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας ανήλικων 

Συμμετέχοντες 58 1122 1180 83,00 1.617,00 1.700,00
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Άξονας προτεραιότητας Ταμείο Κατηγορία 
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο 
στάδιο 

υλοποίησης

Μονάδα 
μέτρησης, 

κατά 
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018 Τελικός στόχος (2023)

Α Γ Σ Α Γ Σ

τέκνων

5 - Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων

ΕΚΤ Μετάβαση Μειονεκτούντα άτομα  
που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας ηλικιωμένων 
και λοιπών ατόμων που 
χρήζουν βοήθειας

Συμμετέχοντες 167 180 347 260,00 240,00 500,00

12.3 Σχετικοί εταίροι που συμμετέχουν στην εκπόνηση του προγράμματος
Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του ΕΠ της περιόδου 2014-2020 για την ΠΙΝ, υιοθετούνται εκτενώς οι αρχές της διαδικασίας της διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους και οι αρχές της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχικότητας, τα πορίσματα και τα συμπεράσματα των οποίων προσμετρούνται στην 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών, όπως και στη χάραξη των πολιτικών και δράσεων.

Παρακάτω παρατίθεται  λίστα με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι συμμετείχαν  στην προετοιμασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Σημειώνεται ότι, εκτός των κοινωνικών εταίρων – φορέων, χρήσιμες προτάσεις 
παρέθεσαν και εκπρόσωποι της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών της Περιφέρειας (ιδιώτες επαγγελματίες, κα).

 

Υπουργεία

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

4.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΓΓΕΤ)
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5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

6.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

7.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

9.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Περιφέρεια – Δήμοι

10.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

11.ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

13.ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

14.ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

15.ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16.ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

17.ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΦΛΟΝΙΑΣ

18.ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

19.ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κοινωνικοί & Οικονομικοί Εταίροι – Εθνικό Επίπεδο
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20.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

21.ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

22.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

23. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ CORALLIA

24.ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

26.ΔΙΚΤΥΟ ESPON

27.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΕΚΕΤΑ

Κοινωνικοί & Οικονομικοί Εταίροι – Περιφερειακό Επίπεδο

28.ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

29.ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

30.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΕΥΔΟΞΟΣ»

31.ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

32.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

33.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

34.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

35.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
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36.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

37.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

38.ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

39.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΑΓΑΝΑ

40.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

41.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ: «Ο ΑΡΚΕΙΣΙΟΣ»

42.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

43.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

44.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

45.ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

46.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΤΙΣΕΣ»

47.ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΡΑΓΕΙ»

48.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΡΟΜΠΟΛΑΣ

49.ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

50.ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

51.ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ECO ZAKYNTHOS»

52.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
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53.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΙΟΥ

54.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΛΑΟΔΑΜΑΣ»

55.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ

56.ΕΝΩΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

57.ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

58. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

59. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΙΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

61. WWF HELLAS

62.(ΙΣΤΟΡΙΚΑ) ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

63.ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

64.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

65.Κοι.Σ.Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ

66.CULTURE POLIS (Μ.Κ.Ο.)

67.ΚΕΝΤΡΟ UNESCO ΙΟΝΙΟΥ
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Έγγραφα

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία 
εγγράφου

Τοπικό 
στοιχείο 

αναφοράς

Στοιχείο 
αναφοράς της 

Επιτροπής

Άθροισμα 
ελέγχου Αρχεία Ημερομηνία 

αποστολής Εστάλη από

Έκθεση της "εκ των 
προτέρων  Αξιολόγησης"  
του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020

Σχέδιο έκθεσης για την εκ 
των προτέρων αξιολόγηση

13 Δεκ 2014 2904008674 Έκθεση της "εκ των προτέρων" 
Αξιολόγηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 

Περίληψη-Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση 
του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 

Αιτιολόγηση αλλαγών σε Δείκτες 

14 Δεκ 2014 niakdimi

Agreed Action Plan_EAC 
G4_Public 
Procurement_26.11.2014

Τεκμηρίωση σχετικά με 
την εκτίμηση της 
δυνατότητας εφαρμογής 
και της εκπλήρωσης των 
εκ των προτέρων όρων

13 Δεκ 2014 3837290932 Agreed Action Plan_EAC G4_Public 
Procurement_26.11.2014 

14 Δεκ 2014 niakdimi

Περίληψη ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-
2020

Σύνοψη πολιτών 13 Δεκ 2014 3798672577 Περίληψη ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 14 Δεκ 2014 niakdimi

Άθροισμα ελέγχου για όλα τα αναλυτικά δεδομένα: 2147228867
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