ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015
(Συνοπτική Έκθεση)

Μάιος 2016

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση
του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 31-12-2015.
Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015.
Εντός της περιόδου αναφοράς της παρούσας, αν και δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος ως προς την υλοποίηση του ΕΠ
ΚΡΗΤΗ 2014-2020, δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν σημαντικές διοικητικές ενέργειες, απαραίτητες για την
έναρξη του Προγράμματος. Ειδικότερα:
 Με την έκδοση του Νόμου 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει,
καθορίστηκε το πλαίσιο διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στη βάση αυτή ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης.
 Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 32668/ΕΥΘΥ/326/23-3-2015 ΥΑ που αφορούσε στη διάρθρωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης.
 Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ με την
υπ’ αριθ. 1716/17-3-2015 (ΦΕΚ 447/Β/27-3-2015) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
 Με βάση το Ν. 4314/2014 εκδόθηκε από την ΕΥΣΣΑ η υπ’ αριθ. 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015 Εγκύκλιος η
οποία καθορίζει τη μεθοδολογία, τη διαδικασία, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και το περιεχόμενο της
εξειδίκευσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 Με την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08- 2015) ΥΑ διαμορφώθηκε το πλαίσιο του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα εκδόθηκε ο Οδηγός του
ΣΔΕ ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβρη του ίδιου έτους.
Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στοχεύει στην αποτελεσματική
αντιμετώπιση των αδυναμιών και ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών
σημείων της περιφερειακής οικονομίας.
Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την
κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας :


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης. Επιδιώκεται η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των
παραγωγικών φορέων της Κρήτης για : ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της καινοτομίας,
διασύνδεση των κλάδων, δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη νέων
αναδυόμενων δραστηριοτήτων με οικονομικές προοπτικές.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των στερεών και υγρών
αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών του CO2 μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η προσαρμογή
της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη.
Επιδιώκεται η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης,
εξασφαλίζοντας άρτιες υποδομές εκπαίδευσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές. Επιδιώκεται (α) η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες για διευκόλυνση της
ένταξης του στην αγορά εργασίας και (β) η τόνωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της
RISCrete.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ) : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
στην Κρήτη. Επιδιώκεται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 18-12-2014 με την C(2014) 10175 final εκτελεστική
απόφαση «για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» για στήριξη
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την περιφέρεια Κρήτης στην Ελλάδα» με
συνολικό προϋπολογισμό 434.883.125 € και Ενωσιακή Συνδρομή 347.906.498 €.
Η διαδικασία ενεργοποίησης του ΕΠ (Άρθρο 19 του Ν.4314/2014) προβλέπει την κατάρτιση του
«Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ» που αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του και ειδικότερα την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των
προτεραιοτήτων του. Βάση της εξειδίκευσης αποτελούν : η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες
ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΕΠ ή αναδεικνύονται
κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα
με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της.
Η εξειδίκευση του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 για το 2015 άρχισε τον Ιούνιο του 2015 με την έγκριση του 1ου
Έγγραφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του (ΕΕΕΠ) κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠ στις 29.6.2015
Κατά την 1η εξειδίκευση του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 εξειδικεύτηκαν 14 δράσεις του ΕΠ με προϋπολογισμό
169.183.980 € που αποτελούν το 38,90% του προγράμματος.
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Εν συνεχεία με γραπτή διαδικασία
(απόφαση με Α.Π. 8840/8.12.2015)
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δράσεις του ΕΚΤ με π/υ 10.629.834 € και 7 σε δράσεις του ΕΤΠΑ με π/υ 97.355.698 €
 Εντάχθηκαν 3 έργα με με προϋπολογισμό 7.802.801 € που αντιστοιχεί στο 4,60% της
εγκεκριμένης εξειδίκευσης
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Δεν υπήρξαν Νομικές Δεσμεύσεις και Δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΠ μέχρι 31-12-2015.

Αναλυτικότερα η υλοποίηση του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας έχει ως εξής :

Άξονας Προτεραιότητας 1
Περιλαμβάνει 5 Επενδυτικές Προτεραιότητες με αναφορά στους Θεματικούς Στόχους 1, 2 και 3, με
συνολικό π/υ 51.622.092 €. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του άξονα περιλαμβάνονται
Δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κρήτης
αλλά και δράσεις που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην ενίσχυση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους Τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί μέρος του Άξονα με π/υ 800.000 € και έχει εκδοθεί μία πρόσκληση
ισόποσου προϋπολογισμού που αφορά σε Πιλοτικές-Επιδεικτικές Δράσεις.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Άξονα υπάρχουν αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που είχαν
εκπληρωθεί μερικώς μέχρι 31-12-2015, ως εξής :
 Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για της Έξυπνη Εξειδίκευση (EAC T.01.1). Στο πλαίσιο αυτό
υπήρχε η αυτοδέσμευση για την μη έκδοση Προσκλήσεων για τον Άξονα 1, εκτός εκείνων που
είχαν αναφορά σε Πιλοτικές Εφαρμογές, μέχρι την έγκριση της Περιφερειακής και Εθνικής RIS.
(Ικανοποιήθηκε εντός του 2105)
 Έγκριση της EAC Τ.02.1 που αφορά στην Ψηφιακή Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό υπήρχε η
αυτοδέσμευση ότι δεν θα ενεργοποιηθούν δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε
θα εκδοθεί καμία πρόσκληση ούτε θα επιλεχθούν εμπροσθοβαρή έργα έως ότου το σχέδιο
δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Ε.. (δεν έχει ικανοποιηθεί)
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 2
Περιλαμβάνει 9 Επενδυτικές Προτεραιότητες με αναφορά στους Θεματικούς Στόχους 4, 5, 6 και 7, με
συνολικό π/υ 258.392.977 € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο του άξονα
περιλαμβάνονται Δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Κρήτης.
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί μέρος του Άξονα με π/υ 113.333.834 € που αποτελούν το 43,86% του
άξονα. Έχουν εκδοθεί 2 προσκλήσεις με προϋπολογισμό 53.700.834 €.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Άξονα υπάρχουν αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που είχαν
εκπληρωθεί μερικώς μέχρι 31-12-2015, ως εξής :
 Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για της Έξυπνη Εξειδίκευση (EAC T.01.1) για τις δράσεις της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 4στ (εκπληρώθηκε εντός του 2015)
 Εκπλήρωση της EAC T.04.1 που αφορά στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους
τελικούς χρήστες (δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2015 )
 Εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκπόνηση
σχεδίων για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων (EAC T.05.1) στο πλαίσιο εξειδίκευσης της
Εθνικής Στρατηγικής (εκπληρώθηκε εντός του 2015)
 Υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρόληψης (EAC T.06.2) (δεν έχει
εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2015)
 Έγκριση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος
Κρήτης (EAC T.06.1) (έχει εκπληρωθεί μέχρι 31-12-2015)
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 3
Περιλαμβάνει 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες με αναφορά στους Θεματικούς Στόχους 9 και 10 με συνολικό
π/υ 47.671.028 €. Στο πλαίσιο του άξονα περιλαμβάνονται Δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση στην
βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια Κρήτης
(Κατασκευή Σχολικών Κτιρίων, Κτιρίων τομέα υγείας – πρόνοιας, βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί κλπ).
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί μέρος του Άξονα με π/υ 38.479.864 € που αποτελούν το 80,71% του
άξονα. Έχουν εκδοθεί 3 προσκλήσεις με προϋπολογισμό 38.479.864 €.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Άξονα υπάρχουν αυτοδεσμεύσεις που είχαν εκπληρωθεί μέχρι 31-122015, ως εξής :
 Νέες υποδομές και εξοπλισμός στην εκπαίδευση θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση
της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών.
 Νέες υποδομές και εξοπλισμός στην υγεία θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της
χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της περιφέρειας και θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 4
Περιλαμβάνει 2 Επενδυτικές Προτεραιότητες με αναφορά στο Θεματικό Στόχο 8, με συνολικό π/υ
5.434.595 € και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του άξονα περιλαμβάνονται Δράσεις που
αφορούν στην Συμβουλευτική, καθοδήγηση, κατάρτιση για τη δημιουργία επιχειρήσεων αλλά και την
αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων του Άξονα 1, με
προτεραιότητα στην υποστήριξη των δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κρήτης.
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί μέρος του Άξονα με π/υ 228.000 € και έχει εκδοθεί μία πρόσκληση για
το σύνολο του προϋπολογισμού που αφορά στην χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν τη
λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην
Κρήτη.
Στον Άξονα υπάρχει η αυτοδέσμευση της λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης
των αναγκών της Αγοράς Εργασίας που μέχρι 31-12-2015 δεν είχε ικανοποιηθεί.
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στον άξονα 4.

Άξονας Προτεραιότητας 5
Περιλαμβάνει 6 ΕΠ του Θεματικού Στόχου 9, με π/υ 66.047.150 € για δράσεις εφαρμογής της Στρατηγικής
καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης στην Κρήτη. Μέχρι 31-12-2015 είχε εξειδικευθεί
μέρος του Άξονα με π/υ 10.626.909 € και εκδόθηκαν 3 προσκλήσεις με π/υ 9.061.551 €, που αφορούν στη
χρηματοδότηση δράσεων που υποστηρίζουν την φροντίδα και φιλοξενία παιδιών καθώς και την
εξειδικευμένη στήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον.
Στον Άξονα 5 υπάρχουν αυτοδεσμεύσεις, ως εξής :
 Έγκριση Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης (έχει
ικανοποιηθεί)
 Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας (δεν έχει
ικανοποιηθεί)

 Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (δεν έχει ικανοποιηθεί)
Επιπλέον υπάρχει οριζόντια αυτοδέσμευση ότι πρίν την ενεργοποίηση δράσεων με κοινωνική
διάσταση/κοινωνικό χαρακτήρα θα προηγείται διαβούλευση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέχρι 31-12-2015 έχουν ενταχθεί 3 έργα με προϋπολογισμό 7.802.801 €.

Άξονας Προτεραιότητας 6
Περιλαμβάνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας με π/υ 4.375.000 € που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα και έχει εκδοθεί μία (1) πρόσκληση με το σύνολο
του διατιθέμενου π/υ.
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 7
Περιλαμβάνει τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας με π/υ 1.340.383 € που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Μέχρι 31-12-2015 έχει εξειδικευθεί το σύνολο του Άξονα και έχει εκδοθεί μία (1) πρόσκληση με το σύνολο
του διατιθέμενου π/υ.
Μέχρι 31-12-2015 δεν έχουν ενταχθεί έργα στο πλαίσιο του άξονα.
Τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δείκτες εκροών και αποτελέσματος
παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες του Κεφαλαίου 3 της Ετήσιας Έκθεσης. Ειδικότερα σχετικά με
τους δείκτες των Αξόνων 4, 5 και 7 που αφορούν στο ΕΚΤ :






Ο δείκτης Τ3006 στην ΕΠ 9i του Άξονα 5, έχει στοχοθετηθεί και λαμβάνει τιμές επίτευξης για το
σύνολο των συμμετεχόντων στην πράξη της Εναρμόνισης και όχι μόνο για τα «μειονεκτούντα
άτομα», όπως αναφέρεται στην ονομασία του δείκτη. Θα γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο
πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της Γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7 (σύμφωνα με
το έγγραφο 16/οικ./292 ΕΥΣΕΚΤ της 28.3.2016) και κατόπιν συμφωνίας με την Ε. Επιτροπή, ώστε
να προκύπτει με σαφήνεια από την ονομασία του δείκτη ο πληθυσμός των συμμετεχόντων που
μετρά
Στον Πίνακα 2Γ οι ειδικοί δείκτες του ΕΠ με κωδικό Τ3120, Τ3121, Τ3122, Τ3123, Τ3124, Τ3125,
Τ3126, 73127 είναι μακροπρόθεσμοι και δεν αποτιμώνται σε αυτή την Ετήσια Έκθεση. Για τον
δείκτη Τ3125 θα γίνει διόρθωση στο πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιμότητας 7.
Ο δείκτης CO16 στην ΕΠ 9iii του Άξονα 5 λαμβάνει τιμή 0 γιατί έχει στοχοθετηθεί με την παραδοχή
ότι αναφέρεται σε παιδιά ΑΜΕΑ από την πράξη της εναρμόνισης και της εξειδικευμένης
εκπαιδευτικής στήριξης. Ωστόσο στην πράξη της εναρμόνισης συμμετέχοντες είναι οι κάτοχοι
voucher και όχι τα παιδιά, ενώ η πράξη της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης είναι
συστημική και οι μαθητές δεν θεωρούνται συμμετέχοντες κατά την έννοια των κοινών δεικτών. Θα
γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στο πλαίσιο των ενεργειών εκπλήρωσης της Γενικής εκ των
προτέρων αιρεσιμότητας 7 (σύμφωνα με το έγγραφο 16/οικ./292 ΕΥΣΕΚΤ της 28.3.2016) και
κατόπιν συμφωνίας με την Ε. Επιτροπή. Από τα στοιχεία υλοποίησης της πράξης της
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης έως 31/12/2015 37 σχολεία και 54 μαθητές ΑΜΕΑ
ωφελήθηκαν από την πράξη.



Για τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ακολουθείται η επιλογή να δοθούν
στοιχεία σωρευτικών τιμών στην Ετήσια Έκθεση που θα υποβληθεί το 2019 και στην Τελική
Έκθεση του ΕΠ.

Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του ΕΠ και μέτρα που
λαμβάνονται
1. Αιρεσιμότητες – Αυτοδεσμεύσεις
Καθυστερήσεις στην εξειδίκευση δράσεων και έκδοση προσκλήσεων σε τομείς που επηρεάζονται από
αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Μέτρα : Άσκηση Πίεσης στους αρμόδιους φορείς για την επίσπευση των διαδικασιών
2. Διατύπωση Εθνικών Πολιτικών σε συγκεκριμένους τομείς
Καθυστερήσεις στην εξειδίκευση δράσεων και έκδοση προσκλήσεων σε τομείς για τους οποίους είτε
δεν έχει διατυπωθεί η Εθνική Πολιτική είτε δεν έχει συμορφωθεί με την ΕΕ εφόσον αυτό απαιτείται.
Μέτρα : Άσκηση Πίεσης και συνεργασία με τους αρμόδιους Εθνικούς φορείς για την επίσπευση των
διαδικασιών
3. Κατευθυντήριες Οδηγίες για νέα θέματα που εισάγονται από τους κανονισμούς των ΕΔΕΤ
Ενδεικτικά αναφέρονται : Η επιλογή και λειτουργία ΕΦΔ, η εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων σε
υποδομές και δράσεις RIS
Μέτρα : Συνεχής συνεργασία με αρμόδιες Εθνικές Αρχές
4. Λειτουργία ΟΠΣ
Δυσλειτουργία της εφαρμογής ΟΠΣ 2014-2020
Μέτρα : Συνεχής συνεργασία με ΕΥ ΟΠΣ
5. Εφαρμογή ΣΔΕ 2014-2020
(α) Εισαγωγή μεγάλου αριθμού νέων/διαφοροποιημένων διαδικασιών διαχείρισης
Μέτρα : Εκπαίδευση – ενημέρωση στελεχών ΕΥΔ και δικαιούχων. Συνεργασία με αρμόδιες Εθνικές
Αρχές.
(β) Εισαγωγή νέων διαδικασιών στην ένταξη των έργων (π.χ. υποβολή ενστάσεων)
Μέτρα : Αυστηρή τήρηση των χρόνων που θέτει το ΣΔΕ
6. Προσαρμογή Δικαιούχων
Δυσκολία προσαρμογής των δικαιούχων στις νέες διαδικασίες που επιβάλλει το ΣΔΕ και το ΟΠΣ 20142020
Μέτρα : Εκπαίδευση, ενημέρωση, συνεργασία ΕΥΔ και δικαιούχων.

Σύνθεση των Αξιολογήσεων
Το έτος 2015 διενεργήθηκαν τρεις μελέτες αποτίμησης παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των
ΕΠΑΝΑΔ και ΕΠΔΜ 2007-2013 τα ευρήματα των οποίων συνέβαλαν στην εξειδίκευση αντίστοιχων
παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 20142020. Συγκεκριμένα, οι μελέτες που διενεργήθηκαν ήταν :
1. Μελέτη αποτίμησης της Δράσης των Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
2. Έρευνα αποτίμησης υπάρχουσας κατάστασης σε δομές κοινωνικής πρόνοιας
3. Μελέτη Αποτίμησης Δομών για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών σε Εθνικό,
Περιφερειακό & Τοπικό Επίπεδο
Τα ευρήματα των μελετών χρησιμοποιήθηκαν για την εξειδίκευση των δράσεων: Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο), Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων -ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, Δομές
Αστέγων, Κέντρα Κοινότητας, Δομές συμβουλευτικής γυναικών και Ξενώνες κακοποιημένων γυναικών που
πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Παράλληλα εντός του 2015 καταρτίστηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 το οποίο
στάλθηκε για ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Μετά την διαβούλευση και την
ενσωμάτωση των σχετικών παρατηρήσεων της Ε.Ε. θα υποβληθεί για έγκριση στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ε.Π.

