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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 

ΣΤΟΙΧΕΊΟ Α) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

2.1. Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος 

κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ άλλων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής 

τεχνικής, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που αφορούν 

τους δείκτες. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΠ ΚΜ) εμφανίζει 

σημαντική εξειδίκευση δράσεων στη λήξη του 2016 (69%), σημαντική πρόοδο στην 

έκδοση προσκλήσεων (64%) και πολύ ικανοποιητική πορεία στην ένταξη πράξεων 

(50%). 

Η συμβασιοποίηση των πράξεων προχωρά με ομαλό ρυθμό στη δεδομένη χρονική 

στιγμή, και ανέρχεται σε 34% των δεσμεύσεων του Προγράμματος , ήτοι  67% των 

ενταγμένων πράξεων του Προγράμματος. 

Η απορρόφηση στη λήξη του 2016 είναι της τάξης του 12%, με τις δηλωμένες δαπάνες 

να προέρχονται κυρίως από τα μεταφερόμενα έργα της περιόδου 2007-13, σε ότι αφορά 

το ΕΤΠΑ, και τις οριζόντιες δράσεις της εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής σε ότι αφορά το ΕΚΤ. 

Η κατάσταση ανά ΕΔΕΤ, εμφανίζεται αρκετά διαφοροποιημένη.   

Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην εξειδίκευση 

δράσεων (76%) και στην έκδοση προσκλήσεων (70%).  Οι συμβάσεις κυμαίνονται σε 

ικανοποιητικά για την χρονική περίοδο επίπεδα (36%), όπως και οι πληρωμές (13%). 

Αξιόλογη υλοποίηση στην λήξη του 2016 εμφανίζει ο Άξονας Προτεραιότητας 7 – 

«Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων» (εντάξεις 100%, συμβάσεις 71%, πληρωμές 26%)  και ο Άξονας 

Προτεραιότητας 9Α -   Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας (ΕΤΠΑ) (εντάξεις 89%, συμβάσεις 88%, πληρωμές 24%). 

Ικανοποιητική υλοποίηση εμφανίζει ο Άξονας Προτεραιότητας 10 - Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, μετά την ολοκλήρωση 

των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την χαρτογράφηση των 

αναγκών στο τομέα της εκπαίδευσης και την ιεράρχηση των αναγκών στο πλαίσιο της 

εθνικής στρατηγικής για την μείωση της σχολικής διαφυγής.  Ο Άξονας εμφανίζει 

εξειδίκευση 98%, προσκλήσεις 98% και εντάξεις 62%. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, 5- Προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων και 

6 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,  που 

συνθέτουν τις δράσεις στον Τομέα του Περιβάλλοντος,  εμφανίζουν διαφοροποιημένα 

ζητήματα στην υλοποίηση. Έτσι, σε ότι αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 

4,  αναμένεται η εκπλήρωση της θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 - αρμοδιότητας ΥΠΕΝ - 

με την έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ.  Ο Άξονας Προτεραιότητας 5, αποκτά ρυθμό στην 

υλοποίηση του μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Κλιματική Αλλαγή και την εκπλήρωση της σχετικής αιρεσιμότητας 

(εξειδίκευση/προσκλήσεις 81%, εντάξεις 18%). 

Μηδενική υλοποίηση εμφανίζουν οι Άξονες Προτεραιότητας: 1 - Ενίσχυση της 

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, 2- Βελτίωση της 

πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών, 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

λόγω εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την επιλογή ΕΦΔ, ήτοι την έκδοση σχετικής 

εγκυκλίου για την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των 



EL 5  EL 

λειτουργικών δαπανών του ΕΦΔ από την ΕΥΘΥ. 

Στην περίπτωση του ΕΚΤ καταγράφονται τα εξής αποτελέσματα σε σχέση με τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες:  εξειδίκευση/προσκλήσεις 35%, εντάξεις 33%, 

συμβάσεις 20% και πληρωμές 8%. 

Ειδικότερα,  ο Άξονας Προτεραιότητας 8 – «Προώθηση της απασχόλησης και 

υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», εμφανίζει μηδενική 

υλοποίηση, παρά την εκπόνηση της μελέτης για τη «Διάγνωση των Αναγκών της 

Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας» και την ικανοποίηση της σχετικής αυτοδέσμευσης 

του Προγράμματος καθώς υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα, αυτή της επιλογής 

ΕΦΔ για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων, αλλά και της ολοκλήρωσης της εξειδίκευσης 

των δράσεων που περιλαμβάνονται στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Σε ό,τι αφορά τον Άξονα Προτεραιότητας 9Β  - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 

καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ) υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από το Υπουργείο 

Υγείας στη διαδικασία εξειδίκευσης των οριζόντιων δράσεων υγείας στους τομείς 

κυρίως της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 9iv – "Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, 

βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής 

περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος” που «δεσμεύει» 

περίπου 33 εκ. ευρώ του Άξονα Προτεραιότητας. 

Αναφορικά με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις στο Πρόγραμμα και 

ειδικότερα τις ΟΧΕ ΒΑΑ σημειώθηκε η εξής πρόοδος στην υλοποίηση: 

Το Ιούλιο του 2016 ολοκληρώθηκαν οι δυο Οδηγοί Εφαρμογής των δράσεων ΟΧΕ 

ΒΑΑ και ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξειδίκευσης (με Γραπτή Διαδικασία προς τα 

μέλη της ΕπΠα) των δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και για τα δυο «αστικά» 

επίπεδα (Θεσσαλονίκη, λοιπά αστικά κέντρα).   

Τον Αύγουστο του 2016 δημοσιεύτηκαν δυο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προς 

τις αστικές αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των ΣΒΑΑ και των Σχεδίων Δράσης τον Δεκέμβριο του 2016, η οποία 

παρατάθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο το 2017, ύστερα από σχετικά αιτήματα των αστικών 

αρχών. 

Τον Ιούνιο του 2017 προγραμματίζεται η έγκριση όλων των ΣΒΑΑ. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

3.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

ΑΞ01 Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της καινοτομίας 

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. Τα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν σχετικά με την ενεργοποίηση του Άξονα 

αφορούν: 

α) την εκπλήρωση  της αιρεσιμοτήτας Τ01.2 (ερευνητικές Υποδομές) 

Β) Την επιλογή ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΔ ΚΕ) 

 

Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 διαπιστώθηκα από τις εθνικές αρχές στο τέλος της περιόδου αναφοράς με το 

με αρ. πρωτ. 36920/EYΣΣΑ 2690 / 20-12-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης.  

 

Η επιλογή ΕΦΔ ΚΕ απαιτεί την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του ΕΦΔ. Κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

(συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές 

και τις ΔΑ λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο 

αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ προχώρησε σε ανάθεση για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων και την προετοιμασία 

έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους σχετικούς Άξονες του ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη 

σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των δράσεων του Άξονα.  

 

Οι δράσεις αναμένεται να εξειδικευθούν σταδιακά εντός του 2017. 

 

ΑΞ02 Βελτίωση της πρόσβασης, 

της χρήσης και της 

ποιότητας των 

τεχνολογιών των 

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. Προϋπόθεση για την εξειδίκευση και δημοσίευση προσκλήσεων στον Άξονα 

ήταν η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας 2.1 «Ψηφιακή Ανάπτυξη». Η εκπλήρωση διαπιστώθηκα από τις εθνικές 

αρχές στο τέλος του έτους αναφοράς, με το με αρ. πρωτ. 141635/EYΣΣΑ 2821 / 29-12-2016 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης προς τις υπηρεσίες της ΕΕ. 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

Οι ΤΠΕ αποτελούν Τομέα ενδιαφέροντος της Περιφερειακής RIS3.  

Πέραν της εκπλήρωσης της Αιρεσ/τας 2.1. βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα αποτελεί η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση ΚΕ και η ουσιαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες 

του σχετιζόμενου τομεακού ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ) για την αποτίμηση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας των 

σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. 

Η επιλογή ΕΦΔ ΚΕ απαιτεί την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του ΕΦΔ. Κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

(συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές 

και τις ΔΑ λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο 

αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ προχώρησε σε ανάθεση για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων και την προετοιμασία 

έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους σχετικούς Άξονες του ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη 

σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των δράσεων του Άξονα.  

 

Οι δράσεις αναμένεται να εξειδικευθούν σταδιακά εντός του 2017. 

 

ΑΞ03 Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση 

της διαδικασία επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων και η ουσιαστική συνεργασία με 

τις υπηρεσίες του σχετιζόμενου τομεακού ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ) για την αποτίμηση της συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. 

Η επιλογή ΕΦΔ ΚΕ απαιτεί την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών του ΕΦΔ. Κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

(συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές 

και τις ΔΑ λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο 

αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ προχώρησε σε ανάθεση για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων και την προετοιμασία 

έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους σχετικούς Άξονες του ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη 

σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των δράσεων του Άξονα.  
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Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

 

Οι δράσεις αναμένεται να εξειδικευθούν σταδιακά εντός του 2017. 

 

ΑΞ04 Υποστήριξη της 

μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους 

τομείς 

Οι δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (ΕΠ 4γ, π/υ ΔΔ 22,38 εκατ. €) 

εξειδικεύτηκαν εντός του 2016, κατόπιν διαβούλευσης και οδηγιών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής πράξεων 

από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ τομέα Ενέργειας. Η εκπλήρωση της θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 - 

αρμοδιότητας ΥΠΕΝ - αναμένεται εντός του 2017 με την έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ, οπότε και θα εκδοθεί η 

σχετική Πρόσκληση. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου ΠΕΝ (τομέα Ενέργειας) για την προτεραιοποίηση των Δημοσίων Κτιρίων που θα επιλεγούν για 

ενεργειακή αναβάθμιση, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής πράξεων και 

συνεπακόλουθα την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. 

 

Στο πλαίσιο του ΑΞ04 περιλαμβάνονται δράσεις π/υ ΔΔ 10,5 εκατ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου 

ΟΧΕ ΒΑΑ (ΕΠ 4ε). 

ΑΞ05 Προώθηση της 

προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της 

πρόληψης και της 

διαχείρισης κινδύνων 

Η Εξειδίκευση του ΑΞ05 ανήλθε σε 56,1 εκ € (ΔΔ) ήτοι 81% του συνολικού του π/υ. Εκδόθηκαν 3 Προσκλήσεις 

οι οποίες - σύμφωνα με την εξειδίκευση - αφορούσαν την προμήθεια εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος 

για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (μεταφερόμενο έργο), δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας και δράσεις 

αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία. Εντάχθηκαν 6 πράξεις ύψους 12,8 εκ € 

(ΔΔ) ήτοι 18,5% του συνολικού π/υ του ΑΞ05, που αφορούν 1 πράξη για τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού 

σώματος και 5 πράξεις αντιπλημμυρικής προστασίας στη βάση της χαρτογράφησης των Ζωνών Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμυρών, ενώ ο ΑΞ05 εμφανίζει δαπάνες ύψους 1,9 εκ € (ΔΔ) ήτοι 2,8% του π/υ του. Η 

υστέρηση στον π/υ των εντάξεων σε σχέση με τον π/υ των Προσκλήσεων οφείλεται α) στο γεγονός ότι η 

Πρόσκληση για τις δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας είναι ανοικτή έως 19/06/2017 και β) στο γεγονός ότι οι 

προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τις δράσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης των 

ακτών είναι υπό αξιολόγηση. 

Η αυτοδέσμευση της εκπόνησης περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

εξειδικεύτηκε το 2017 και αναμένεται να προκηρυχθεί και να υλοποιηθεί εντός του 2017, στη βάση της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία επικαιροποιήθηκε εντός του 2016, του Ν. 

4414/2016 για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου (08/2016) και της ΥΑ για τις προδιαγραφές του 

Περιφερειακού Σχεδίου, που εκδόθηκε τον 03/2017. 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

 

 

ΑΞ06 Προστασία του 

περιβάλλοντος και 

προώθηση της 

αποδοτικότητας των 

πόρων 

Έχουν δημοσιευτεί 5 προσκλήσεις ύψους 34,1 εκ € ΔΔ (30,1% του π/υ του ΑΠ) για δράσεις υποδομών για το 

πόσιμο νερό (ΕΠ 6β), παρεμβάσεων σε αρχαιολογικούς χώρους & μνημεία, εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού 

& τουριστικής προβολής της ΠΚΜ (ΕΠ 6γ). Εντάχθηκαν 8 πράξεις ύψους 9 εκ. € (8,0% του π/υ) που εμφανίζουν 

δαπάνες ύψους 1,2 εκ. € ΔΔ (1% του π/υ του ΑΠ). Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ π/υ εντάξεων και 

Προσκλήσεων οφείλεται στο ότι η Πρόσκληση των δράσεων για το πόσιμο νερό έκλεισε στις 30/11/2016. 

Σήμερα έχουν ενταχθεί 12 έργα. 

Επιπλέον, η εξειδίκευση των Μέτρων των ΣΔΛΑΠ βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω της επικείμενης επικαιροποίησής 

τους (αιρεσιμότητα 6.1, αρμοδιότητας ΥΠΕΝ), καθώς αναμένεται να τροποποιηθούν κάποια από τα Μέτρα. 

Αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2017, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των επιμέρους δράσεων. 

Σχετικά με την ΕΠ 6δ (ΔΔ 5 εκατ. €), ξεκίνησε εντός του 2017 η διαδικασία εξειδίκευσης από την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ τομέα Περιβάλλοντος, σε συνέργεια με τις δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στη βάση του PAF.  

Οι δράσεις της ΕΠ 6ε (ΔΔ 46,9 εκ.€) θα υλοποιηθούν μέσω ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

Τέλος, οι δράσεις της ΕΠ 6f (ΔΔ 6,25 εκ. €) που είχαν αρχικά διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ κατά 

την κατάρτιση του ΕΠ δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ.  

Ως εκ τούτου, αναμένεται να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν με την αναθεώρηση του ΕΠ. 

ΑΞ07 Προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και άρση των 

προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 

Η Εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας ανήλθε σε 380,5 εκ € (ΔΔ) ήτοι 113,1% του συνολικού του π/υ. 

Μέχρι τέλος του 2016, δημοσιεύθηκαν 7 προσκλήσεις, ύψους 381,94 εκ. €. Από αυτές, οι πέντε προσκλήσεις 

αφορούν σε οδικά έργα (επενδυτικές προτεραιότητες 7α και 7β), η μία στην «Αναβάθμιση της σιδηροδρομικής 

σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το υπόλοιπο δίκτυο» (επενδυτική προτεραιότητα 7β) και η τελευταία στην 

ανάπτυξη/επέκταση δικτύου φυσικού αερίου (επενδυτική προτεραιότητα 7ε). Εντάχθηκαν 8 πράξεις (phasing 

έργα), ύψους 335,16 εκ. € (ΔΔ) ήτοι 99,6% του συνολικού π/υ του ΑΠ, στις επενδυτικές προτεραιότητες 7α και 

7β, για την ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων που σχετίζονται με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και τη 

βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ‐ Μ. 

Οι Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις) ανήλθαν σε 237,08 εκ € ΔΔ (70,5% του ΑΠ)  και οι πληρωμές σε 86,24 εκ € 

ΔΔ (25,6 % του ΑΠ). 

Στις επόμενες ενέργειες, περιλαμβάνεται η εξειδίκευση δράσης σχετικής με την ενεργητική ασφάλεια του οδικού 

δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η έναρξη υλοποίησης της δράσης για την ανάπτυξη δικτύων 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2016. 

 

ΑΞ08 Προώθηση της βιώσιμης 

απασχόλησης υψηλής 

ποιότητας και υποστήριξη 

της κινητικότητας των 

εργαζομένων 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 δεν υπάρχει ακόμα εξειδίκευση. Ένας βασικός παράγοντας για την έναρξη της 

διαδικασίας εξειδίκευσης δράσεων ήταν η αυτοδέσμευση που υπάρχει στο ΕΠ ΠΚΜ σχετικά με την εκπόνηση 

μελέτης για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 

δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ. Με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης 

και την έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Απρίλιο 2016, άρθηκε η αυτοδέσμευση και ξεκίνησε η 

διαδικασία σχεδιασμού δράσεων στις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii και 8v. 

Η εξειδίκευση που θα γίνει θα περιλαμβάνει δράσεις «κρατικής ενίσχυσης» και δράσεις που δεν απαιτούν κάποιο 

καθεστώς ενίσχυσης.  

Η σημαντικότερη εκκρεμότητα που υπάρχει και επηρεάζει την υλοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος του ΑΠ 8 

είναι η επιλογή ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΦΔ ΚΕ).  

Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό που έγινε, η εξειδίκευση των πρώτων δράσεων (μη κρατικές ενισχύσεις) 

στον ΑΞ8 θα ολοκληρωθεί μέσα στο Q2 του 2017. 

 

ΑΞ09

Α 

Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΤΠΑ 

Σε συνέχεια της εξειδίκευσης της δράσης για την επέκταση και αναβάθμιση δομών και υποδομών Υγείας που 

έγινε στον ΑΞ09Α εντός του 2015, το 2016 εκδόθηκε σχετική πρόσκληση και εντάχθηκαν 2 πράξεις (έργα 

phasing) ύψους 25,4 εκ € (ΔΔ) ήτοι 88,6% του π/υ του ΑΞ9Α. Οι δαπάνες για το 2016 ανέρχονται στα 7,5 εκ € 

(ΔΔ) ήτοι 26,4% του π/υ του ΑΞ9Α. 

Επίσης, το 2016 προχώρησε η εξειδίκευση δράσης για κοινωνικές υποδομές, ύψους 6 εκ. ευρώ και αναμένεται η 

έναρξη της υλοποίησής της εντός του 2017. Η δράση είναι εναρμονισμένη με την «Στρατηγική προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας» (γνωστή ως ΠΕΣΚΕ). 

 

ΑΞ09

Β 

Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΚΤ 

Η Εξειδίκευση του Άξονα Προτεραιότητας ανήλθε σε 51,28 εκ € (ΔΔ) ήτοι 36,8% του συνολικού του π/υ. 

Δημοσιεύθηκαν 15 προσκλήσεις, ύψους 53,93 εκ. € (ΔΔ), ήτοι 38,7% του συνολικού π/υ του ΑΠ, εντάχθηκαν 76 

πράξεις ύψους 49,52 εκ. € (ΔΔ), οι Νομικές Δεσμεύσεις (συμβάσεις) ανήλθαν σε 30,76 εκ € (ΔΔ) και οι 

πληρωμές σε 12,45 εκ. € (ΔΔ). 

Συνοπτικά, για τις δράσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετοι δείκτες για την παρακολούθηση τους, από 



 

EL 11   EL 

Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

τα στοιχεία υλοποίησης έως 31/12/2016, προκύπτουν τα εξής: 

• Στη δράση «συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες κακοποιημένων γυναικών», υποστηρίχθηκαν 4 δομές και 539 

επωφελούμενες.  

• Στη δράση των «Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ» υποστηρίχθηκαν 6 δομές και 

182 επωφελούμενοι 

• Στη δράση των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» υποστηρίχθηκαν 6 δομές και 255 

επωφελούμενοι 

• Στη δράση της «εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» (σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017), υποστηρίχθηκαν 186 σχολικές μονάδες και 196 

επωφελούμενοι μαθητές. 

 

Η δράση της «Εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» ολοκληρώθηκε κανονικά για το σχολικό 

έτος 2015-2016 και τα απαιτούμενα απογραφικά δελτία είναι αναρτημένα στο ΟΠΣ. Το σχολικό έτος 2016/2017 

είναι σε εξέλιξη και έχουν αναρτηθεί τα απογραφικά δελτία εισόδου. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που εμφανίζεται στον ΑΠ είναι η μεγάλη καθυστέρηση (από το Υπουργείο Υγείας) 

στη διαδικασία εξειδίκευσης των (οριζόντιων) δράσεων υγείας στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, της Ψυχικής Υγείας και των εξαρτήσεων. Ο σχεδιασμός προέβλεπε ότι ένα ποσό περίπου 33 εκατ. ευρώ 

θα αξιοποιηθεί για τις δράσεις αυτές και η εξειδίκευση είναι ακόμα μηδενική. 

 

ΑΞ10 Επένδυση στην 

εκπαίδευση, την απόκτηση 

δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση 

Στο πλαίσιο στενής διαβούλευσης με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και σε συνέχεια της χαρτογράφησης των αναγκών στην πρωτοβάθμια (προσχολική και γενική 

πρωτοβάθμια) και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εντός του 2016 εξειδικεύτηκαν δράσεις 

για υποδομές προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, υποδομές και εξοπλισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και εξοπλισμούς ΤΠΕ για σχολικές μονάδες της ΠΚΜ. Εκδόθηκαν αντίστοιχα 4 Προσκλήσεις ύψους 28,3 

εκ € (ΔΔ) ήτοι 98,8% του π/υ του ΑΞ10 και εντάχθηκαν 9 πράξεις ύψους 17,6 εκ € (ΔΔ) ήτοι 61,6% του π/υ του 

ΑΠ. Η υστέρηση στις δαπάνες των ενταγμένων πράξεων οφείλεται στο νέο νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων 

(Ν. 4412/2016) που δημοσιεύτηκε στις 8/08/2016, το οποίο προκάλεσε κώλυμα στις διαδικασίες δημοπράτησης. 

Οι οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών δημοπράτησης εκδόθηκαν με ΥΑ η οποία απεστάλη το 2017 και 

ως εκ τούτου αναμένεται εντός του τρέχοντος έτους η επιτάχυνση της απορρόφησης στον ΑΞ10. Τα ενταγμένα 
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Αναγν

ωριστι

κό 

Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 

σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

έργα έχουν πλέον συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους. 

ΑΞ11 Άξονας Τεχνικής 

Βοήθειας - ΕΤΠΑ 

Η Εξειδίκευση του ΑΞ11 ανήλθε σε 9,7 εκ € (ΔΔ) ήτοι 65,8% του συνολικού του π/υ. Συνολικά έχουν εκδοθεί 6 

προσκλήσεις έως το τέλος 2016, ύψους 1,7 εκ €, ενώ έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, ισοδύναμου π/υ ΔΔ. 

Εμφανίζονται δαπάνες περίπου 430 χιλ €. Δεν εντοπίζονται προβλήματα κατά την υλοποίηση του ΑΠ. 

ΑΞ12 Άξονας Τεχνικής 

Βοήθειας - ΕΚΤ 

Η Εξειδίκευση του ΑΞ12 ανήλθε σε 2 εκ € (ΔΔ) ήτοι 66,2% του συνολικού του π/υ. Δημοσιεύθηκαν 2 

προσκλήσεις και εντάχθηκαν 2 πράξεις, ύψους 800 χιλ € (ήτοι 26,5% του π/υ του ΑΠ). Εμφανίζονται δαπάνες 

περίπου 13 χιλ €. Δεν εντοπίζονται προβλήματα κατά την υλοποίηση του ΑΠ. 
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Πίνακας 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες 

επιχειρήσεις 

 

Δείκτης Αριθμός 

υποστηριζόμενων 

επιχειρήσεων από το 

ΕΠ μετά την αφαίρεση 

των πολλαπλών 

μορφών στήριξης 

CO05 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

 

CO02 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

 

CO01 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

 

CO04 - Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική 

στήριξη 
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Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 

Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

ΑΞ01 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: 

Αριθμός ερευνητών 

που εργάζονται σε 

βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ02 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ03 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ04 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00      

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης 

πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ05 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.932.445,71      

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,00      

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ06 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1.188.710,00      

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
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Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την 

αστική ανάπτυξη για 

τις οποίες έχει 

ενταχθεί τουλάχιστον 

ένα έργο 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: 

Πληθυσμός που ζει 

σε περιοχές με 

ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ07 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

86.246.921,63      

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος νέων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ08 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ08 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   0,00   

ΑΞ08 O Τ1260 Αριθμός 

εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών 

σχεδίων σχετικών με 

δημιουργία 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 

επιχειρηματικώ

ν σχεδίων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

ΑΞ09Α F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

7.553.881,04      

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 

που καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ09Β F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

12.446.696,32      

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομέν

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.021,00 7,00 3.014,00 2.098,00 4,00 2.094,00 
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Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2016 Cum total 2016 Cum men 2016 Cum women 2016 Annual total 2016 Annual total men 2016 Annual total women 

ων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

ΑΞ09Β O CO16 συμμετέχοντες με 

αναπηρία 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

163,00 2,00 161,00 98,00 1,00 97,00 

ΑΞ09Β O Τ1263 Αριθμός 

εγκεκριμένων έργων 

που αφορούν σε 

ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικού 

ή περιφερειακού 

χαρακτήρα 

Αριθμός έργων ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00   0,00   

ΑΞ09Β O Τ1269 Μειονεκτούντα άτομα 

που επωφελούνται 

των δράσεων Υγείας 

και Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΞ10 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

      

 

Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

ΑΞ01 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: 

Αριθμός ερευνητών 

που εργάζονται σε 

βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις 

ερευνητικών 

κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ02 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ03 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες    
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Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

περιφέρειες 

ΑΞ04 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων καθυστέρησε σημαντικά λόγω μη εκπλήρωσης της 

σχετικής θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 (επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ, προδιαγραφές έκδοσης 

ενεργειακού πιστοποιητικού), με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης Πρόσκλησης και 

αξιολόγησης προτάσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα δημοσίων κτιρίων. 

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή 

απόδοση: Μείωση 

της ετήσιας 

κατανάλωσης 

πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων καθυστέρησε σημαντικά λόγω μη εκπλήρωσης της 

σχετικής θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 (επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ, προδιαγραφές έκδοσης 

ενεργειακού πιστοποιητικού), με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης Πρόσκλησης και 

αξιολόγησης προτάσεων για την ενεργειακή αποδοτικότητα δημοσίων κτιρίων. 

ΑΞ05 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Εκφράζονται ανησυχίες για την επίτευξη του στόχου. 

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

υλοποίηση των 

έργων 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Έχουν ενταχθεί 5 έργα και υπογράφηκε σύμβαση για 1 έργο το 2016. Η εξέλιξη των 

δράσεων είναι ικανοποιητική και οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης αναμένεται να 

επιτευχθούν. 

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ06 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Εκφράζονται ανησυχίες για την επίτευξη του στόχου. 

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Εντός του 2017 εντάχθηκαν 12 έργα. Η εξέλιξη των δράσεων είναι ικανοποιητική και ο 

στόχος του πλαισίου επίδοσης αναμένεται να επιτευχθεί. 

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την 

αστική ανάπτυξη για 

τις οποίες έχει 

ενταχθεί 

τουλάχιστον ένα 

έργο 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Ο στόχος του πλαισίου επίδοσης αναμένεται να επιτευχθεί. 

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: 

Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: 

Πληθυσμός που ζει 

σε περιοχές με 

ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ07 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
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Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

νέων οδών 

ΑΞ08 F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ08 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ08 O Τ126

0 

Αριθμός 

εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών 

σχεδίων σχετικών με 

δημιουργία 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 

επιχειρηματικ

ών σχεδίων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΞ09Α F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 

που καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ09Β F Τ139

0 

Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

   

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομέν

ων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

923,00 0,00  

ΑΞ09Β O CO16 συμμετέχοντες με 

αναπηρία 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

65,00 0,00  

ΑΞ09Β O Τ126

3 

Αριθμός 

εγκεκριμένων έργων 

που αφορούν σε 

ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικού 

ή περιφερειακού 

χαρακτήρα 

Αριθμός 

έργων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΞ09Β O Τ126

9 

Μειονεκτούντα 

άτομα που 

επωφελούνται των 

δράσεων Υγείας και 

Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Αριθμός 

συμμετεχόντω

ν 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0,00 0,00  

ΑΞ10 F Τ139 Ποσό € (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες   Εκφράζονται ανησυχίες για την επίτευξη του στόχου. 
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Άξονας 

προτερ

αιότητα

ς 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region 2015 Cum total 2014 Cum total Observations 

0 Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

περιφέρειες 

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

  Έχουν ενταχθεί 9 έργα. Η σωρευτική τιμή του δείκτη για τα μέχρι σήμερα ενταγμένα έργα 

υπερκαλύπτει κατά πολύ την τιμή-στόχος του πλαισίου επίδοσης. Μολαταύτα, εκφράζονται 

ανησυχίες για την επίτευξη του στόχου λόγω της καθυστέρησης στους χρονισμού εκτέλεσης 

των έργων. 

 

 

Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

ΑΞ01 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

6.342.215,00   22.995.670,00   

ΑΞ01 O CO25 Έρευνα, καινοτομία: 

Αριθμός ερευνητών 

που εργάζονται σε 

βελτιωμένες 

εγκαταστάσεις 

ερευνητικών κέντρων 

Full time 

equivalents 

ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

45   175,00   

ΑΞ02 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.111.124,00   11.280.344,00   

ΑΞ02 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

15   78,00   

ΑΞ03 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

28.719.919,00   104.132.987,00   

ΑΞ03 O CO02 Παραγωγικές 

επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν 

επιχορηγήσεις 

Enterprises ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

56   370,00   

ΑΞ04 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

9.067.974,00   32.878.754,00   

ΑΞ04 O CO32 Ενεργειακή απόδοση: 

Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης 

πρωτογενούς 

ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

522.000,00   5.800.000,00   

ΑΞ05 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

20.392.407   73.939.005,00   

ΑΞ05 I Κ221 Συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί για την 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3      
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Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

υλοποίηση των έργων 

ΑΞ05 O CO20 Πρόληψη και 

διαχείριση κινδύνων: 

Πληθυσμός που 

ωφελείται από 

αντιπλημμυρικά 

μέτρα 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   80.000,00   

ΑΞ06 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

33.316.773   120.800.309,00   

ΑΞ06 I Κ222 Ενταγμένα έργα Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4      

ΑΞ06 I Κ223 Στρατηγικές για την 

αστική ανάπτυξη για 

τις οποίες έχει 

ενταχθεί τουλάχιστον 

ένα έργο 

Αριθμός ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

4      

ΑΞ06 O CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος 

πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   200.000,00   

ΑΞ06 O CO37 Αστική ανάπτυξη: 

Πληθυσμός που ζει 

σε περιοχές με 

ολοκληρωμένες 

στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

0   200.000,00   

ΑΞ07 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

98.988.629   358.914.022,00   

ΑΞ07 O CO13 Οδικό δίκτυο: 

Συνολικό μήκος νέων 

οδών 

km ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1,4   36,40   

ΑΞ08 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

3.877.205   12.243.175,00   

ΑΞ08 O CO23 αριθμός 

υποστηριζόμενων 

πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομέν

ων συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων της 

κοινωνικής 

οικονομίας) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

45   225,00   

ΑΞ08 O Τ1260 Αριθμός 

εγκεκριμένων 

επιχειρηματικών 

σχεδίων σχετικών με 

δημιουργία 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 

επιχειρηματικώ

ν σχεδίων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

30   150,00   

ΑΞ09Α F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 8.429.730   30.564.604,00   
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Άξονας 

προτερα

ιότητας 

Ind 

type 

ID Indicator Μονάδα 

μέτρησης 

Fund Category of region Milestone for 2018 total Milestone for 2018 men Milestone for 2018 women Final target (2023) total Final target (2023) men Final target (2023) women 

Δαπανών περιφέρειες 

ΑΞ09Α O CO36 Υγεία: Πληθυσμός 

που καλύπτεται από 

βελτιωμένες 

υπηρεσίες υγείας 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

140.600,00   1.200.000,00   

ΑΞ09Β F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

47.120.037   148.792.475,00   

ΑΞ09Β O CO15 μετανάστες, 

συμμετέχοντες 

αλλοδαπής 

προέλευσης, 

μειονότητες 

(συμπεριλαμβανομέν

ων 

περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομ) 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

1400 630 770 7.000,00 3.150,00 3.850,00 

ΑΞ09Β O CO16 συμμετέχοντες με 

αναπηρία 

Number ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

200 90 110 1.000,00 450,00 550,00 

ΑΞ09Β O Τ1263 Αριθμός 

εγκεκριμένων έργων 

που αφορούν σε 

ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις τοπικού 

ή περιφερειακού 

χαρακτήρα 

Αριθμός έργων ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

2   7,00   

ΑΞ09Β O Τ1269 Μειονεκτούντα άτομα 

που επωφελούνται 

των δράσεων Υγείας 

και Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

ΕΚΤ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

13000 5850 7150 65.000,00 29.250,00 35.750,00 

ΑΞ10 F Τ1390 Ποσό 

Πιστοποιημένων 

Δαπανών 

€ (Euro) ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

8.429.730   30.564.604,00   

ΑΞ10 O CO35 Παιδική μέριμνα και 

εκπαίδευση: 

Δυναμικότητα 

ενισχυόμενων 

υποδομών παιδικής 

μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Persons ΕΤΠΑ Λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

360,00   2.150,00   
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3.4 Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Πίνακας 6: Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων)]. 

 

 

 

Άξονας 

προτεραιό

τητας 

Ταμεί

ο 

Κατηγορία 

περιφέρειας 

Βάση 

υπολογισμο

ύ 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότηση

ς 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται με 

επιλεγείσες πράξεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Συνολικές 

επιλέξιμες δαπάνες 

που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό των 

συνολικών 

πιστώσεων που 

καλύπτεται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες 

που δηλώθηκαν 

από τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ01 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 22.995.670,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 11.280.344,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ03 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 104.132.987,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ04 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 32.878.754,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 73.939.005,00 80,00 12.807.024,79 17,32% 12.807.024,79 1.932.445,71 2,61% 6 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 120.800.309,00 80,00 9.016.859,66 7,46% 9.016.859,66 1.188.710,00 0,98% 8 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 358.914.022,00 80,00 337.603.825,76 94,06% 337.603.825,76 86.246.921,63 24,03% 8 

ΑΞ08 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 12.243.175,00 80,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 30.564.604,00 80,00 25.383.582,34 83,05% 25.383.582,34 7.553.881,04 24,71% 2 
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ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 148.792.475,00 80,00 49.524.410,36 33,28% 49.524.410,36 12.446.696,32 8,37% 76 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 30.564.604,00 80,00 17.650.292,22 57,75% 17.650.292,22 0,00 0,00% 9 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 14.738.818,00 80,00 1.658.968,16 11,26% 1.658.968,16 430.759,36 2,92% 8 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

Δημόσια 3.019.418,00 80,00 800.000,00 26,50% 800.000,00 13.038,40 0,43% 2 

Σύνολο ΕΤΠ

Α 

Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 800.809.117,00 80,00 404.120.552,93 50,46% 404.120.552,93 97.352.717,74 12,16% 41 

Σύνολο ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

 164.055.068,00 80,00 50.324.410,36 30,68% 50.324.410,36 12.459.734,72 7,59% 78 

Γενικό 

σύνολο 

   964.864.185,00 80,00 454.444.963,29 47,10% 454.444.963,29 109.812.452,46 11,38% 119 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 

112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότηση

ς 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 

επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική 

αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ01 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ02 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ03 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ04 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 03 07 05 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

22 EL12 10.117.391,96 10.117.391,96 1.544.297,21 5 

ΑΞ05 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

087 01 07 07 05 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

22 EL12 2.689.632,83 2.689.632,83 388.148,50 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

021 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

22 EL12 290.103,63 290.103,63 8.736,05 1 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

093 01 07 07 06 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

23 EL12 3.108.000,00 3.108.000,00 0,00 5 

ΑΞ06 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

094 01 03 07 06 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

08 EL12 5.618.756,03 5.618.756,03 1.179.973,95 2 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

028 01 01 07 07 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

08 EL12 52.025.856,40 52.025.856,40 22.662.149,58 1 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 01 07 07 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

08 EL12 132.930.401,95 132.930.401,95 26.971.666,05 2 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότηση

ς 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 

επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική 

αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 02 07 07 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

08 EL12 90.316.974,02 90.316.974,02 17.634.780,52 3 

ΑΞ07 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

030 01 03 07 07 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

08 EL12 62.330.593,39 62.330.593,39 18.978.325,48 2 

ΑΞ08 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ09Α ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

053 01 01 07 09 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

20 EL12 25.383.582,34 25.383.582,34 7.553.881,04 2 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 01 07 09 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 4.753.752,00 4.753.752,00 0,00 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 02 07 09 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 3.169.168,00 3.169.168,00 0,00 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

109 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 11.655.825,01 11.655.825,01 10.611.747,78 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

110 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 1.432.080,00 1.432.080,00 0,00 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07 09 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 1.977.618,60 1.977.618,60 367.170,83 5 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 01 07 09 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 1.929.980,20 1.929.980,20 0,00 2 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 02 07 09 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

21 EL12 257.486,80 257.486,80 0,00 1 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

111 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 12.722.887,59 12.722.887,59 1.467.777,71 14 

ΑΞ09Β ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

112 01 07 07 09 06, 06, 06, 06, 

06, 06, 06, 06  

21 EL12 11.625.612,16 11.625.612,16 0,00 52 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Χαρακτηριστικά δαπανών Διαστάσεις κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά στοιχεία 

 Ταμείο Κατηγορία 

περιφέρειας 

Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότηση

ς 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής 

διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός 

στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση της 

γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Δημόσιο 

επιλέξιμο 

κόστος των 

πράξεων που 

επελέγησαν για 

να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 

επιλέξιμες 

δαπάνες που 

δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 

διαχειριστική 

αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

πράξεων 

περιφέρειες 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

051 01 02 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 13.006.187,67 13.006.187,67 0,00 4 

ΑΞ10 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

052 01 02 07 10 08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

19 EL12 4.644.104,55 4.644.104,55 0,00 5 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

121 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 921.960,00 921.960,00 146.962,37 5 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 300.000,00 300.000,00 119.262,12 1 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 137.008,16 137.008,16 109.606,51 1 

ΑΞ11 ΕΤΠΑ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 300.000,00 300.000,00 54.928,36 1 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

             

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

122 01 01 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 400.000,00 400.000,00 13.038,40 1 

ΑΞ12 ΕΚΤ Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 

123 01 07 07  08, 08, 08, 08, 

08, 08, 08, 08  

24 EL12 400.000,00 400.000,00 0,00 1 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

1 2 3 4 5 6 

Χρήση διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

Άξονας 

προτεραιότ

ητας 

Ποσό της στήριξης 

της ΕΕ που 

προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 

βάσει επιλεγμένων 

πράξεων (σε ευρώ) 

Μερίδιο της 

συνολικής 

χρηματοδότησης της 

ΕΕ για τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(3/συνολική 

χρηματοδότηση για 

τον άξονα 

προτεραιότητας*100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο της 

διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 

δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της 

συνολικής 

χρηματοδότησης για 

τον άξονα 

προτεραιότητας (%) 

(5/συνολική 

χρηματοδότηση για 

τον άξονα 

προτεραιότητας*100) 

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ01 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ02 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ03 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ04 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ05 0,00  0,00  
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Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ06 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ07 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ08 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ09Α 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ09Β 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ10 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, 

που λαμβάνει ωστόσο στήριξη 

από το ΕΤΠΑ 

ΑΞ11 0,00  0,00  

Επιλέξιμο κόστος προς 

στήριξη στο πλαίσιο του 

ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο 

στήριξη από το ΕΚΤ 

ΑΞ12 0,00  0,00  
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 

 

1 2 3 4 5 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 

προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 

οποίες υλοποιούνται εκτός της 

περιοχής του προγράμματος 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης για τον 

άξονα προτεραιότητας (%) 

(3/συνολική χρηματοδότηση 

για τον άξονα 

προτεραιότητας*100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες 

υλοποιούνται εκτός της 

περιοχής του προγράμματος 

που δηλώνεται από τον 

δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή (σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης για τον 

άξονα προτεραιότητας (%) 

(5/συνολική χρηματοδότηση 

για τον άξονα 

προτεραιότητας*100) 

ΑΞ01 0,00  0,00  

ΑΞ02 0,00  0,00  

ΑΞ03 0,00  0,00  

ΑΞ04 0,00  0,00  

ΑΞ05 0,00  0,00  

ΑΞ06 0,00  0,00  

ΑΞ07 0,00  0,00  

ΑΞ09Α 0,00  0,00  

ΑΞ10 0,00  0,00  

ΑΞ11 0,00  0,00  
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Πίνακας 10: Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ένωσης (ΕΚΤ) 

Το ποσό των δαπανών που 

προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν εκτός της 

Ένωσης στο πλαίσιο των 

θεματικών στόχων 8 και 10 βάσει 

επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 

του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[1/συνολική χρηματοδότηση 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 

προγράμματος*100] 

Επιλέξιμη δαπάνη που 

πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης 

και δηλώνεται από τον δικαιούχο 

στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης (ενωσιακή και 

εθνική συνεισφορά) στο πρόγραμμα 

του ΕΚΤ ή στο χρηματοδοτούμενο 

από το ΕΚΤ μέρος ενός 

πολυταμειακού προγράμματος(%) 

[3/συνολική χρηματοδότηση 

(ενωσιακή και εθνική συνεισφορά) 

στο πρόγραμμα του ΕΚΤ ή στο 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ 

μέρος ενός πολυταμειακού 

προγράμματος*100] 

0,00  0,00  
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4.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους, με αναφορά της ονομασίας και της περιόδου 

αναφοράς των εκθέσεων αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που συνοδεύει το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του και μπορεί να αναθεωρείται κάθε 

έτος.  Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

του Προγράμματος, καθώς και η αξιολόγηση τουλάχιστον της αποτελεσματικότητας, 

της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων αυτού και των πολιτικών που 

υιοθετούνται.  Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει και αναλύει όλες τις αξιολογήσεις 

που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020. 

Στη διάρκεια του 2016 επικαιροποιήθηκε στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος στη βάση των παρατηρήσεων που λήφθηκαν από τα μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στη συνέχεια 

εγκρίθηκε από την ολομέλεια της 2η Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

στις 7 Οκτωβρίου 2016. 

Στη βάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης δεν προβλέπεται η εκπόνηση 

Έκθεσης Αξιολόγησης το 2016. 
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6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

 

Τα βασικά ζητήματα που καθυστερούν τις επιδόσεις του προγράμματος σχετίζονται με : 

  

(α)  την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.  Απαιτείται η 

αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 

του ΕΦΔ.  Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από την ΕΥΘΥ 

αναφορικά με τους ΕΦΔ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

  

Κατά την περίοδο αναφοράς η Διαχειριστική Αρχή  προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες (συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου 

RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές και τις ΔΑ λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) 

για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ προχώρησε σε ανάθεση εμπειρογνωμοσύνης για 

την εξειδίκευση των παρεμβάσεων και την προετοιμασία έκδοσης των σχετικών 

προσκλήσεων για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους σχετικούς Άξονες του ΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του 

προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη σε κατάρτιση 

προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των δράσεων του Άξονα. 

  

(β) την έκδοση της πρόσκλησης για  δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοσίων κτιρίων (ΕΠ 4γ, π/υ ΔΔ 22,38 εκατ. €).  Εκκρεμεί η εκπλήρωση της 

θεματικής αιρεσιμότητας 4.1 - αρμοδιότητας ΥΠΕΝ –και η έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ. 

  

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου ΠΕΝ (τομέα Ενέργειας) για την προτεραιοποίηση των Δημοσίων Κτιρίων 

που θα επιλεγούν για ενεργειακή αναβάθμιση, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον 

καθορισμό των κριτηρίων επιλογής πράξεων και συνεπακόλουθα την αξιολόγηση των 

προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. 

  

(γ) μεγάλη καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας στη διαδικασία εξειδίκευσης των 

οριζόντιων δράσεων υγείας στους τομείς κυρίως της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

και της Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv – “Βελτίωση 
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της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών 

γενικού συμφέροντος” που «δεσμεύει» περίπου 33 εκ. ευρώ στο Άξονα 

Προτεραιότητας 9Β - ΕΚΤ. 

Η Διαχειριστική Αρχή έχει προβεί επανειλημμένα σε ενέργειες ενημέρωσης του 

Υπουργείου Υγείας τόσο μέσω επιστολών (Μάρτιος 2016, Ιούνιος 2016) όσο και στο 

πλαίσιο συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2016 καθώς και 

στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (Οκτώβριος 2016). 

  

Ένα τελευταίο ζήτημα που συμβάλει στην καθυστέρηση της υλοποίησης σημαντικού 

προϋπολογισμού δράσεων  ύψους 106 εκ. ευρώ, από ΕΤΠΑ &ΕΚΤ, σχετίζεται με τις 

χρονοβόρες διαδικασίες εκπόνησης / επιλογής Στρατηγικών ΒΑΑ και Αστικών Αρχών/ 

Ενδιάμεσων Φορέων στο πλαίσιο των ΟΧΕ ΒΑΑ.  Ο ορισμός των Αστικών Αρχών ως 

Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, ακόμα και στην απλή περίπτωση της επιλογής και 

ιεράρχηση των πράξεων, ειδικά στην περίπτωση όπου απαιτείται η σύμπραξη πολλών 

Δήμων στον κοινό σχεδιασμό και στην υλοποίηση στο πλαίσιο μιας Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, δημιουργεί μια γραφειοκρατία που καθυστερεί τον 

σχεδιασμό αλλά και υλοποίηση στη συνέχεια της Στρατηγικής. 
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β) Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 

έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 

 

1.  Για τις δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων 

(Επενδυτική Προτεραιότητα 4γ) υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την επίτευξη των 

στόχων του πλαισίου επίδοσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου 

των δαπανών έως το τέλος 2018 που ανέρχονται για το σύνολο του Άξονα 

Προτεραιότητας στα 9 εκατ. € ΔΔ) και την ολοκλήρωση έργων έως το τέλος 2018 

(σύμφωνα με το Πλαίσιο Επίδοσης, η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας των δημόσιων κτιρίων στην ΠΚΜ θα πρέπει να πρέπει να φτάσει τα 522.000 

KWh/έτος). 

2.  Σε ότι αφορά τις υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας 

του πόσιμου νερού, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για τα οικεία Υδατικά Διαμερίσματα (GR 9, 

10, και 11), καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας (Υγειονομική Διάταξη για το 

πόσιμο νερό, ΦΕΚ 892/11.07.2001 και όρια αναγκαίων ποσοτήτων για ορθολογική 

χρήση του νερού στην ύδρευση, ΦΕΚ 174Β/26.03.1991). Από τα στοιχεία της 

τρέχουσας υλοποιησης ο δείκτης βασικού σταδίου υλοποίησης του Πλαισίου Επίδοσης 

έχει ήδη υπερκαλυφθε, αλλά δεδομένου ότι η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης 

είναι σημαντική, εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την συνεισφορά της στην επίτευξη 

του στόχου πιστοποιημένων δαπανών (33,3 εκατ. € ΔΔ για τον Άξονα 

Προτεραιότητας), με τα τρέχοντα στοιχεία συμβασιοποίσης των έργων.  Η 

Διαχειριστική Αρχή έχει καταφέρει να συμπιέσει τον απαιτούμενο χρόνο 

συμβασιοποίησης του έργου σε 6 μήνες, από 1,1 χρόνο στην ππ2007-13. 

3. Λόγω μεγάλης καθυστέρησης (από το Υπουργείο Υγείας) στη διαδικασία 

εξειδίκευσης των (οριζόντιων) δράσεων υγείας στους τομείς (κυρίως) της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και της Ψυχικής Υγείας, η επίτευξη των 

απαραίτητων δαπανών για το ορόσημο του 2018 κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. 

Συγκεκριμένα, οι σχετικές δράσεις δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί ενώ ο αρχικός 

σχεδιασμός προέβλεπε ότι ένα ποσό τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ (από τα 47 εκατ. ευρώ 

του στόχου για το 2018) θα προέρχονταν από τις δράσεις αυτές. 
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7. ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Δημοσιοποιείται σύνοψη του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων υλοποίησης για τους 

πολίτες και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο με τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης υλοποίησης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη σύνοψη για τους πολίτες στην επιλογή Γενικά > Έγγραφα στην 

εφαρμογή SFC2014 
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8. EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜEΣΩΝ 
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9. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016, ΔΕΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΈΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΠΡΟΌΔΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

[ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

10.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 

Έργο CCI Κατάσταση του 
μεγάλου έργου 

Συνολικές 
επενδύσεις 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 

Προγραμματιζ
όμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υ

ποβολής 

Ημερομηνία 
σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκ

ρισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματισ
μένη έναρξη 

υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προβλεπόμενη 
ημερομηνία 

περάτωσης 

Άξονας 
προτεραιότητας/Επενδυτι

κές προτεραιότητες 

Τρέχουσα 
κατάσταση 

υλοποίησης - 

Οικονομική 

πρόοδος (% 

δαπανών που 

έχουν 

πιστοποιηθεί 

στην Επιτροπή 

σε σύγκριση με 

το συνολικό 

επιλέξιμο 
κόστος) 

Τρέχουσα 
κατάσταση 

υλοποίησης - 

φυσική πρόοδος 

Κύριο στάδιο 

υλοποίησης του 

έργου 

Κύριες εκροές Ημερομηνία 
υπογραφής της 

πρώτης σύμβασης 

εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Βελτίωση/αναβάθμιση 
της Δυτικής Εσωτερικής 

Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης από 

πέρας κόμβου Κ16 

(Λαχαναγορά) έως 

κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου) 

2016GR16RFMP008 Εγκρίθηκε 84.633.009,00 80.333.943,00 3ο τρίμηνο 
2015 

 1ο τρίμηνο 
2016 

4ο τρίμηνο 
2016 

 14,88 Προχωρημένο 
στάδιο κατασκευής 

Σύμφωνα με την 
Κοινοποίηση, πίνακας 

D3, ο δείκτης εκροών 

της πράξης είναι ο CO14 

– Οδικό Δίκτυο: 

Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 

αναβαθμισμένων οδών, 

με τιμό στόχο για το 

2020 τα 6,00 χλμ. 

Ο δείκτης θα επιτευχθεί 

ακαριαίως, με την 
ολοκλήρωση της 

πράξης, το Δεκ. 2020.  

Μέχρι σήμερα, 

31.12.2016, ο δείκτης 

έχει την τιμή 0,00 χλμ. 

Για λόγους αρχείου, 

παρατίθεται η φυσική 

πρόοδος της πράξης, ως 

συνέργεια των δύο 

φάσεων Α΄ και Β΄, μέχρι 

σήμερα 31.12.2016, ανά 

ΥΕ, λαμβάνοντας υπ 
όψιν και την 

τμηματοποίηση της 

πράξης.  Για λόγους 

πρακτικούς, ο πίνακας 

παρατίθεται αυτούσιος 

παρακάτω. 

 

 

26 Ιουν 2013  
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 

λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

Ως προς το συγκεκριμένο μεγάλο έργο, δεν διαπιστώθηκε κάποιο σημαντικό πρόβλημα 

κατά την υλοποίησή του, το οποίο να απαίτησε τη λήψη μέτρων προς αντιμετώπισή 

του. 
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Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 

προγράμματος 

 

Δεν προβλέπονται αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων 
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10.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης 

 

Δεν αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
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Πίνακας 13: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 

Τίτλος του ΚΣΔ CCI Στάδιο 

υλοποίησης 

του ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Συνολική δημόσια 

στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ στο 

ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότ

ητας 

Είδος ΚΣΔ [Προγραμματι

ζόμενη] 

υποβολή στην 

Επιτροπή 

[Προγραμματι

ζόμενη] 

έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζό

μενη] περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική 

επιλέξιμη 

δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε 

στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 

 

Δεν αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 ΚΑΙ 2019 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 

50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ01 - Ενίσχυση της έρευνας, της 

τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση του 

οικοσυστήματος της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις αυτές εξειδικεύονται σε δράσεις 

που αφορούν: 

α) αναβάθμιση ή και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους 

φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται 

στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Επενδυτική Προτεραιότητα 1α) 

β) η ενίσχυση η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 

καθώς επίσης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην 

ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 

αξίας. (Επενδυτική Προτεραιότητα 1β) 

Η παρέμβαση εξειδικεύεται σε δράσεις: 

- Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης  των 

Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας 

- Παροχής Κουπονιών Καινοτομίας 

γ) δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων 

της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

  

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αύξηση κατά 18% περίπου του 

αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων όλων των ερευνητικών φορέων και 

ιδρυμάτων της ΠΚΜ (από από 3227 σε 3800) καθώς και η κατά 90% περίπου της 

δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη του τομέα των επιχειρήσεων (από 0,16% σε 0,3%). 

Οι άμεσες εκροές περιλαμβάνουν την ενίσχυση / βελτίωση ερευνητικών υποδομών 

δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση 175 ερευνητών της ΠΚΜ και η στήριξη 680 
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επιχειρήσεων (280 μέσω οικονομικής στήριξης και 400 μέσω μη οικονομικής). 

  

Ως στόχος 2018 για το Πλαίσιο Επίδοσης έχει τεθεί η βελτίωση ερευνητικών υποδομών 

δημόσιου χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση 45 ερευνητών και η απορρόφηση 

(πιστοποιημένες δαπάνες) ποσού 6,4 εκ € σε επίπεδο Άξονα. 

  

Ο Άξονας δεν εξειδικεύθηκε εντός του  2016. Τα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν 

σχετικά με την ενεργοποίησή του αφορούν: 

α) την εκπλήρωση  της αιρεσιμοτήτας Τ01.2 (ερευνητικές Υποδομές) 

β) Την επιλογή ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΦΔ ΚΕ) 

  

Η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.2 διαπιστώθηκα από τις εθνικές αρχές στο τέλος της 

περιόδου αναφοράς με το με αρ. πρωτ. 36920/EYΣΣΑ 2690 / 20-12-2016 έγγραφο της 

Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. 

  

Η δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων αναμένεται στο τέλος του  2017 με την 

προϋπόθεση της έγκαιρης επιλογής ΕΦΔ ΚΕ. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων 

και δεδομένης της φύσης των έργων (εξοπλισμός / υποδομές Ε & Α) αναμένεται η 

επίτευξη του οροσήμου για το 2018 σχετικά με τους ερευνητές που εργάζονται σε 

βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων, με παράλληλη επίτευξη του 

οικονομικού δείκτη του Πλαισίου επίδοσης. 

  

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της 

χρήσης και της ποιότητας των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της ΠΚΜ, τη 

βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών από δημόσιους φορείς καθώς και τη 

βελτίωση της πρόσβασης και ενδυνάμωση της χρήσης ΤΠΕ από τους πολίτες της ΠΚΜ. 

Οι παρεμβάσεις αυτές εξειδικεύονται σε δράσεις που αφορούν: 

  

α) την αύξηση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από επιχειρήσεις της 
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ΠΚΜ καθώς και την ενίσχυση της διείσδυσης τους στο παραγωγικό της σύστημα 

(Επενδυτική Προτεραιότητα 2β) 

β) τη βελτίωση της πληροφοριακής ωριμότητας στις αλληλεπιδράσεις κυρίως των 

πολιτών και δευτερευόντως των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση,. (Επενδυτική 

Προτεραιότητα 2ψ) 

Η παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε δράσεις: 

- Ενίσχυσης Επενδυτικών για ίδρυση νέων και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων 

ΤΠΕ 

- Παροχής Κουπονιών Τεχνολογίας προς επιχειρήσεις της ΠΚΜ 

γ) Δράσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

  

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την αύξηση κατά 14% περίπου της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας των Επιχειρήσεων ΤΠΕ (από 849 σε 960), τον 

διπλασιασμό των Επιχειρήσεων  που μοιράζονται ηλεκτρονικά πληροφορίες κατά 

μήκος της αλυσίδας αξίας (από 0,206 σε 0,4) και την κατά 50% αύξηση των ιδιωτών 

που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά με δημόσιες αρχές (από 35,52% σε 55%). 

 Οι άμεσες εκροές περιλαμβάνουν την ενίσχυση 78 επιχειρήσεων για παραγωγή (38) 

και  υιοθέτηση (40) καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΑ καθώς και αναβάθμιση 

7 δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Ως στόχος 2018 για το Πλαίσιο Επίδοσης έχει τεθεί η ενίσχυση 156 επιχειρήσεων ΤΠΕ 

και η απορρόφηση (πιστοποιημένες δαπάνες) ποσού 3,11 εκ € σε επίπεδο Άξονα. 

  

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. Προϋπόθεση για την εξειδίκευση και δημοσίευση 

προσκλήσεων στον Άξονα ήταν η εκπλήρωση της Αιρεσιμότητας 2.1 «Ψηφιακή 

Ανάπτυξη». Η εκπλήρωση διαπιστώθηκα από τις εθνικές αρχές στο τέλος του έτους 

αναφοράς, με το με αρ. πρωτ. 141635/EYΣΣΑ 2821 / 29-12-2016 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης προς τις υπηρεσίες της ΕΕ. 

  

Πέραν της εκπλήρωσης της Αρεσ/τας 2.1. βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση 

του Άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση 

ΚΕ, 

  

Η επιλογή ΕΦΔ ΚΕ απαιτεί την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΔ. Κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΚΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή 

στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές και τις ΔΑ 

λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. 
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Στο πλαίσιο αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ προχώρησε σε ανάθεση για την εξειδίκευση των 

παρεμβάσεων και την προετοιμασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων για δράσεις 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους σχετικούς Άξονες του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020. Στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

καθορισμού του μίγματος πολιτικής και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των 

ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη σε κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των 

δράσεων του Άξονα. 

  

Η δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων αναμένεται στο τέλος του  2017 με την 

προϋπόθεση της έγκαιρης επιλογής ΕΦΔ ΚΕ. Εφόσον  οι προασκήσεις δημοσιευθούν 

έως το τέλος 2017  η επίτευξη του οροσήμου για το 2018 σχετικά με τις ενισχυόμενες 

επιχειρήσεις κρίνεται εφικτή δεδομένου του σχετικά χαμηλού προϋπολογισμού και της 

μικρής διάρκειας (12 -18 μήνες) των προβλεπόμενων παρεμβάσεων 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ03 - Βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, 

την αύξηση του αριθμού νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους 

κλάδους που ανέδειξε η RIS3 (Επενδυτική Προτεραιότητα 3α), τη βελτίωση του 

βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε 

εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, την ενίσχυση της εξειδίκευσης της περιφερειακής 

οικονομίας σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα και κατ’ επέκταση η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας (Επενδυτική Προτεραιότητα 3γ), τη δημιουργία 

συνεργατικών σχηματισμών σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας τομέων της οικονομίας για 

παραγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (Επενδυτική Προτεραιότητα 

3δ),. 

  

Οι παρεμβάσεις αυτές εξειδικεύονται σε δράσεις που αφορούν: 

α) ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εντός των διοικητικών ορίων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

β) την ενίσχυση σχεδίων για την ανάπτυξη Σχημάτων διεπαφής και συνεργασίας μεταξύ 

τομέων/κλάδων της περιφερειακής οικονομίας 

γ) Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ όλων των κλάδων για την βελτίωση της 

αποδοτικότητας στη χρήση των συντελεστών παραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας 

και φυσικών πόρων και στη διάθεση προϊόντων ή/και υπηρεσιών 
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Των υπερδιπλασιασμό (144%) της αναλογίας start-ups / νέων εταιρειών στους 

ενισχυόμενους κλάδους προς σύνολο νέων επιχειρήσεων (από 2,25% σε 5,5%), την 

κατά 25% περίπου αύξηση της Περιφερειακής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας – 

ΑΠΑ (από 12.358Μ€ σε 15.433 Μ€) και την κατά 48% αύξηση των Εξαγωγών (από 

3608 σε 5340) 

  

Οι άμεσες εκροές περιλαμβάνουν την ενίσχυση 965 επιχειρήσεων της ΠΚΜ στο 

πλαίσιο όλων των προαναφερόμενων δράσεων. 

Ως στόχος 2018 για το Πλαίσιο Επίδοσης έχει τεθεί η ενίσχυση 56 επιχειρήσεων της 

ΤΠΕ και η απορρόφηση (πιστοποιημένες δαπάνες) ποσού 28.7 εκ € σε επίπεδο Άξονα. 

  

Ο Άξονας δεν έχει εξειδικευθεί. βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Άξονα 

αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασία επιλογής ΕΦΔ για τη διαχείριση πράξεων 

Κρατικών Ενισχύσεων και η ουσιαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες του σχετιζόμενου 

τομεακού ΕΠ (ΕΠΑΝΕΚ) για την αποτίμηση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας 

των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων. 

  

Η επιλογή ΕΦΔ ΚΕ απαιτεί την αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΦΔ. 

Κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες (συναντήσεις με ΕΥΚΕ, συμμετοχή στις σχετικές συναντήσεις του δικτύου 

RIS3, συνεννόηση με εθνικές αρχές και τις ΔΑ λοιπών Περιφερειακών Προγραμμάτων) 

για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, την 1/9/2016 η ΔΑ 

προχώρησε σε ανάθεση για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων και την προετοιμασία 

έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων για δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) στους 

σχετικούς Άξονες του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Στο πλαίσιο της 

εμπειρογνωμοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού του μίγματος πολιτικής 

και του προσδιορισμού της κατεύθυνσης των ενισχύσεων και η ΔΑ προέβη σε 

κατάρτιση προσχεδίου εξειδίκευσης όλων των δράσεων του Άξονα. 

  

Η δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων αναμένεται στο τέλος του  2017 με την 

προϋπόθεση της έγκαιρης επιλογής ΕΦΔ ΚΕ. Η επίτευξη του δείκτη του πλαισίου 

επίδοσης (56 επιχειρήσεις) τίθεται εν αμφιβόλω. Λόγω της φύσης των δράσεων 

(ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων συνολικής αξίας άνω των 80 χιλ. € με μέσο χρόνο 

υλοποίησης 18 μήνες) η επίτευξη είναι δυνατή μόνο μέσω ένταξης μικρότερων 

επενδυτικών σχεδίων με βραχύτερο ορίζοντα υλοποίησης, γεγονός που δεν μπορεί να 

προεξοφληθεί. 
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Άξονας προτεραιότητας ΑΞ04 - Υποστήριξη της μετάβασης 

προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 

τομείς  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (Επενδυτική Προτεραιότητα 4γ) και δράσεις για την 

προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας (Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε). 

Η πρώτη δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων 

κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του 

δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα (τα οποία στην πλειοψηφία τους 

είναι κατασκευασμένα πριν το 1985) να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση 

όλης της οικονομίας. 

Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων: 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, 

εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε υφιστάμενα κτίρια, 

επεμβάσεις στο κέλυφος και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 

(θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων 

ψύξης/θέρμανσης, κλπ), με προτεραιότητα σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια 

 Σύνθετες παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που προβλέπουν 

συνδυασμό πολλαπλών ειδών ενεργειακής αναβάθμισης. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω 

της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του 

δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη 

και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω 

εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Ο στόχος της μείωσης της ετήσιας 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων στην ΠΚΜ ανέρχεται στα 

5.800.000 KWh/έτος για το 2023. 

Η δράση εξειδικεύτηκε το 2016 στο σύνολο του προϋπολογισμού της (22,38 εκατ. € 

ΔΔ), κατόπιν εντατικής διαβούλευσης, αποστολή Τυποποιημένου Εντύπου Πρότασης 

και οδηγιών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής πράξεων από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΝ τομέα Ενέργειας. Ο προγραμματισμός της έκδοσης Πρόσκλησης προβλέπονταν 

για τον Ιανουάριο 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία προγραμματισμού της αρμόδιας 

Επιτελικής Δομής, που μας είχαν αποσταλεί. Η εκπλήρωση της θεματικής 

αιρεσιμότητας 4.1 - αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - έχει 

καθυστερήσει σημαντικά και αναμένεται εντός του 2017 με την έκδοση του νέου 

ΚΕΝΑΚ και τον καθορισμό των προδιαγραφών για την έκδοση ενεργειακού 

πιστοποιητικού, οπότε και θα είναι δυνατή η έκδοση της σχετικής Πρόσκλησης από 

πλευράς ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου ΠΕΝ (τομέα Ενέργειας) για την 
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προτεραιοποίηση των Δημοσίων Κτιρίων που θα επιλεγούν για ενεργειακή αναβάθμιση, 

γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής πράξεων και 

συνεπακόλουθα την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης. 

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις, προβλέπεται να προκριθούν τα νοσοκομεία 

και τα σχολικά κτίρια της Περιφέρειας, ως πλέον ενεργοβόρα. Σχετικά με τους στόχους 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της σχετικής Επενδυτικής 

Προτεραιότητας, υπάρχουν ενδείξεις ωριμότητας προτάσεων από πλευράς δικαιούχων. 

Σχετικά με τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολικά κτίρια, οι ενδείξεις αυτές 

τεκμαίρονται από τα στοιχεία υλοποίησης της σχετικής δράσης κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία αυτά, έχουν ολοκληρωθεί 30 έργα σε ισάριθμα σχολικά συγκροτήματα, 

γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες σχετικά με την εμπειρία και την ετοιμότητα από 

πλευράς ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο επικείμενης Πρόσκλησης. Όσον 

αφορά τις νοσοκομειακές υποδομές, οι προτάσεις περιλαμβάνονται στον 

προγραμματισμό των οικείων 3ης και 4ης Υγειονομικών Περιφερειακών (ΥΠΕ) για τις 

ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης των νοσοκομείων της Περιφέρειας. 

Ωστόσο, δεδομένης της παρούσας κατάστασης εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την 

επίτευξη των στόχων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υλοποίηση (ο στόχος για τις 

δαπάνες έως το τέλος 2018 ανέρχεται για το σύνολο του Άξονα Προτεραιότητας στα 9 

εκατ. € ΔΔ) και την ολοκλήρωση έργων έως το τέλος 2018 (σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Επίδοσης, η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων 

κτιρίων στην ΠΚΜ θα πρέπει να πρέπει να φτάσει τα 522.000 KWh/έτος). 

Οι δράσεις για την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ. 

Εξειδικεύτηκαν για το σύνολο του Προγράμματος το 2016. 

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ05 - Προώθηση της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 

και της διαχείρισης κινδύνων  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις προσαρμογής στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: 

1. Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που αφορά στην προμήθεια 

εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(μεταφερόμενο έργο), το οποίο αποτελεί τμήμα μίας συνολικότερης παρέμβασης στις 

Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου 

Αιγαίου και Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην προμήθεια υδροφόρων 

πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, καθώς και σειράς φορητών και 

μικρού μεγέθους ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης, 

με στόχο την θωράκιση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, 

που παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα και ένταση λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο 

στόχος για τη συγκεκριμένη δράση είναι η προμήθεια 20 πυροσβεστικών οχημάτων 
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(πρόσθετος δείκτης). Επιπλέον, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της δράσης θα 

συνεισφέρει με 2,7 εκατ. € ΔΔ στην επίτευξη του στόχου δαπανών για το 2018 

(Πλαίσιο Επίδοσης, πιστοποιημένες δαπάνες 20,4 εκατ. € ΔΔ). 

2. Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από πλημμύρες, που 

περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και περιαστικές περιοχές, επενδύσεις για 

τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών ποταμών, χειμάρρων και λιμνών, για την 

ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων και λιμνών κλπ. Οι 

παρεμβάσεις αφορούν σε προσδιορισμένη ζώνη υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με την 

προκαταρκτική χαρτογράφηση από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ για τα 

οικεία υδατικά διαμερίσματα) ή να έχουν τεκμηριωμένα άμεσα επίπτωση σε αυτήν. 

Ήδη από τα έργα που έχουν ενταχθεί έως το τέλος 2016, προβλέπεται να ωφεληθούν 

77.869 κάτοικοι της ΠΚΜ. Μολαταύτα, για τη συγκεκριμένη δράση παρατηρείται 

υστέρηση στον π/υ των ενταγμένων πράξεων σε σχέση με τον π/υ των Προσκλήσεων, η 

οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η Πρόσκληση για τις δράσεις αντιπλημμυρικής 

προστασίας παραμένει ανοικτή έως 19/06/2017. Στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης, 

έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις ύψους 6 εκατ. € ΔΔ ενώ από τη διαβούλευση με τους 

δυνητικούς δικαιούχους αναμένονται προτάσεις σημαντικού ύψους π/υ έως το τέλος της 

προθεσμίας. Έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για 1 έργο ενώ αναμένεται άμεσα η 

υπογραφή σύμβασης για άλλα 3, τα οποία είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο προηγούμενης 

Πρόσκλησης. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να υπάρχει πρόβλημα στην επίτευξη του 

στόχου του δείκτη βασικού σταδίου υλοποίησης για το 2018 (3 συμβάσεις που έχουν 

υπογραφεί). Ωστόσο, εκφράζονται αμφιβολίες για την επίτευξη του στόχου δαπανών 

για το Πλαίσιο Επίδοσης (πιστοποιημένες δαπάνες 20,4 εκατ. € ΔΔ), καθώς πρόκειται 

για τη δράση με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα του Άξονα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων κατά 

την ΠΠ 2007-2013 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ο μέσος χρόνος που απαιτείται από την 

ένταξη μέχρι την υπογραφή σύμβασης ανέρχονταν στους 9,5 μήνες. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 

μεριμνά για την επιτάχυνση των διαδικασιών συμβασιοποίησης των έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας, έχοντας μειώσει το χρονικό διάστημα σε περίπου 6 

μήνες. 

3. Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών 

στην Κεντρική Μακεδονία, που αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας της ακτογραμμής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις περιοχές όπου παρατηρείται το 

φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών. Η αναγκαιότητα της δράσης αυτής, η οποία 

εγγράφεται απόλυτα στη λογική της παρέμβασης για τη συγκεκριμένη Επενδυτική 

Προτεραιότητα και τον Άξονα, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι παράκτιες περιοχές της 

ΠΚΜ και εδικά οι παράκτιες περιοχές του Θερμαϊκού και της Χαλκιδικής 

αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα διάβρωσης, δηλαδή σταδιακής 

καταστροφής του εδάφους από τη θάλασσα και σταδιακή εισχώρηση αυτής στη στεριά. 

Η διάβρωση των παράκτιων ζωνών – φαινόμενο που έχει αποτυπωθεί στο 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας – έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και μπορεί να καταστρέψει παράκτια οικοσυστήματα, κατοικίες και 

υποδομές, απειλώντας την ασφάλεια του πληθυσμού και την ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων, όπως του τουρισμού και της γεωργίας. Ένα από τα αίτια της 

διάβρωσης των ακτών είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή, 

καθώς και ανθρωπογενή αίτια (π.χ. κατασκευή φραγμάτων ποταμών, μεγάλων έργων 

υποδομής, οικιστική  ανάπτυξη, καταστροφή των δασών). Λόγω της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας, των αλλαγών στις βροχοπτώσεις και της αύξησης της 

συχνότητας και σφοδρότητας ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται επιδείνωση 

του προβλήματος. Έτσι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προβλέπεται 
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ενδεικτικά η υποστήριξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών 

ανά «ιζηματικό κελί», καθώς και η μελέτη και προώθηση έργων προστασίας (π.χ. 

θωρακίσεις, πρόβολοι, ύφαλοι, κυματοθραύστες), έργων επανάμμωσης και 

σταθεροποίησης της ακτής. Για τη συγκεκριμένη δράση παρατηρείται υστέρηση στον 

π/υ των ενταγμένων πράξεων σε σχέση με τον π/υ της Πρόσκλησης, η οποία οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τις 

δράσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών τελούν υπό αξιολόγηση. Ο στόχος 

της δράσης αφορά στην ολοκλήρωση 2 έργων προστασίας ακτών (πρόσθετος δείκτης). 

Μολαταύτα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περίπτωση της δράσης αυτής είναι 

ξεχωριστή, καθώς απαιτούνται σειρά μελετών για την ωρίμανση των έργων υποδομής, 

γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις. Δεν αναμένεται να συμβάλλει 

στην επίτευξη του στόχου δαπανών για το Πλαίσιο Επίδοσης. 

4. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

στην Κεντρική Μακεδονία (ΠεΣΠΚΑ), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

που προσδιορίζει και ιεραρχεί τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΠεΣΠΚΑ θα είναι 

συμβατό και σύμφωνο με το περιεχόμενο και τις κατευθυντήριες γραμμές της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία επικαιροποιήθηκε 

εντός του 2016. Η μελέτη του ΠεΠΣΚΑ θα αφορά το σύνολο των τομεακών πολιτικών 

που έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα εκείνες 

που την διαφοροποιούν και της προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, με όρους – 

μεταξύ άλλων – κλιματολογικούς, γεωγραφικούς, καθώς και όρους ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων. Αποτελεί αυτοδέσμευση στο Πρόγραμμα και εξειδικεύτηκε το 2017, 

σε συνέχεια του Ν. 4414/2016 για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου (08/2016) 

και της ΥΑ για τις προδιαγραφές του Περιφερειακού Σχεδίου, που εκδόθηκε τον 

03/2017. Η διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει στη φάση της διενέργειας του 

διαγωνισμού. Δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ως προς το Πλαίσιο Επίδοσης. 

5. Δράσεις ενίσχυσης δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και 

διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και 

συστημάτων και εξοπλισμού φορέων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών. Παρατηρείται καθυστέρηση στην 

ενεργοποίηση των δράσεων, η οποία οφείλεται κυρίως στην ανακατάταξη των 

υπηρεσιών και τη συγχώνευση των υπουργείων, γεγονός που έχει προκαλέσει 

αγκυλώσεις στο συντονιστικό έργο της νεότευκτης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

υπουργείου Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνη για την αποστολή προτάσεων 

προκειμένου να εξειδικευτούν οι δράσεις. Η διαβούλευση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ με την 

Επιτελική Δομή έχει ξεκινήσει το έτος 2016 και έχει εντατικοποιηθεί. Αν και πρόκειται 

κυρίως για έργα προμηθειών, δεν αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 

δαπανών για το Πλαίσιο Επίδοσης. 

Σε γενικές γραμμές, δεν προβλέπεται ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην επίτευξη του 

στόχου του δείκτη βασικού σταδίου υλοποίησης για το Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα 

Προτεραιότητας. Αντιθέτως, εκφράζονται επιφυλάξεις για την επίτευξη του στόχου 

πιστοποιημένων δαπανών. 

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ06 - Προστασία του περιβάλλοντος 
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και προώθηση της αποδοτικότητας των 

πόρων  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων: 

1. Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού, στην οποία 

περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η ενημέρωση των ταυτοτήτων των παραλιών, 

καθώς και ενέργειες ενημέρωσης του κοινού. Η δράση υλοποιείται κανονικά, ενώ ο 

στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση 110 ταυτοτήτων παραλιών (πρόσθετος δείκτης). 

Η δράση έχει μικρή χρηματοδοτική βαρύτητα (290.000 € ΔΔ) και δεν συμβάλλει στο 

Πλαίσιο Επίδοσης. 

2. Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου 

νερού, που περιλαμβάνει τις εξής ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων: 

 Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο 

Η/Μ εξοπλισμό 

 Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης υφιστάμενων 

εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες 

υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού 

 Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση 

υφιστάμενων (π.χ. αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ) 

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος 

/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. 

κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, 

συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και 

αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ), κατά 

προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την 

τουριστική περίοδο 

 Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων 

 Κατασκευή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα 

αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, κατά 

προτεραιότητα σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική 

περίοδο. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών για τα οικεία Υδατικά Διαμερίσματα (GR 9, 10, και 11), καθώς και 

της σχετικής εθνικής νομοθεσίας (Υγειονομική Διάταξη για το πόσιμο νερό, ΦΕΚ 

892/11.07.2001 και όρια αναγκαίων ποσοτήτων για ορθολογική χρήση του νερού στην 

ύδρευση, ΦΕΚ 174Β/26.03.1991). Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ π/υ ενταγμένων 

πράξεων και Προσκλήσεων οφείλεται στο ότι η Πρόσκληση έκλεισε στις 30/11/2016. 

12 έργα εντάχθηκαν το 2017. Ως εκ τούτου, ο στόχος του δείκτη βασικού σταδίου 

υλοποίησης του Πλαισίου Επίδοσης έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Αντιθέτως, δεδομένου ότι 

η χρηματοδοτική βαρύτητα της δράσης είναι σημαντική, εκφράζονται ανησυχίες 

σχετικά με την συνεισφορά της στην επίτευξη του στόχου πιστοποιημένων δαπανών 

(33,3 εκατ. € ΔΔ για τον Άξονα Προτεραιότητας), δεδομένου ότι τα έργα δεν έχουν 

ακόμη συμβασιοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν 

από τις διαδικασίες υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων κατά την ΠΠ 2007-2013 από την 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ο μέσος χρόνος που απαιτείται από την ένταξη μέχρι την υπογραφή 

σύμβασης ξεπερνούσε το 1 έτος, ενώ από τη συμβασιοποίηση έως την ολοκλήρωση, το 
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χρονικό διάστημα έφτανε τους 11 μήνες. 

3. Πέραν των δράσεων για το πόσιμο νερό, η ενεργοποίηση των Μέτρων των Σχεδίων 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω της 

επικαιροποίησης τους και της επικείμενης εκπλήρωσης της αιρεσιμότητας 6.1 - 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς αναμένεται να 

τροποποιηθούν κάποια από τα Μέτρα. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε στενή 

συνεργασία με την Δ/νση Υδάτων ΚΜ, με την ΕΓΥ και την Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ 

τομέα Περιβάλλοντος, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση και προτεραιοποίηση των 

Μέτρων των ΣΔΛΑΠ για τα οικεία ΥΔ. Αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2017, 

ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των επιμέρους δράσεων. 

4. Δράσεις βελτίωσης και επέκτασης μουσειακών υποδομών, ανάπλασης και ανάδειξης 

σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, υποστήριξης εκδηλώσεων σύγχρονου 

πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη 

λογική της διατήρησης και προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 

ΠΚΜ και με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Οι δράσεις αυτές δεν 

συμβάλλουν στους δείκτες βασικών σταδίων υλοποίησης του Πλαισίου Επίδοσης του 

Άξονα. Μολαταύτα έχουν σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα και αναμένεται να 

συμβάλλουν ως προς την επίτευξη του δείκτη πιστοποιημένων δαπανών, τουλάχιστον 

σε ότι αφορά στα έργα υποδομών, τα οποία έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν 

το τέλος 2018. 

5. Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και των περιοχών Natura 2000. Η 

διαδικασία εξειδίκευσης ξεκίνησε εντός του 2017 από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. 

Περιβάλλοντος, σε συνέργεια με τις δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στη βάση του 

PAF. Ο δείκτης των σχετικών δράσεων αναφέρεται στην επιφάνεια των οικοτόπων που 

λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης. Οι δράσεις 

δεν συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επίδοσης, δεδομένου και του περιορισμένου π/υ τους. 

6. Στο πλαίσιο του ΑΞ06 περιλαμβάνονται δράσεις ανάπλασης και αναζωογόνησης 

υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, π/υ ΔΔ 

46,9 εκατ. € που θα υλοποιηθούν μέσω του εργαλείου ΟΧΕ ΒΑΑ (ΕΠ 6ε). 

Εξειδικεύτηκαν για το σύνολο του Προγράμματος το 2016. Δεν αναμένεται να 

υπάρξουν προβλήματα στην επίτευξη του στόχου του βασικού σταδίου υλοποίησης του 

πλαισίου επίδοσης (4 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις οποίες έχει 

ενταχθεί τουλάχιστον 1 έργο). 

7. Δράση προώθησης καινοτομικών λύσεων στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως 

για παράδειγμα η εφαρμογή ηλεκτρολυτικής  τεχνολογίας για την επεξεργασία των 

στραγγιδίων ΧΥΤΑ, με στόχο την αποφυγή δημιουργίας λυματολάσπης και τη μείωση 

των επιπέδων COD και BOD στην έξοδο κάτω από τα όρια που επιβάλλει η ισχύουσα 

νομοθεσία. Η συγκεκριμένη δράση είχε διαμορφωθεί σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ 

κατά την κατάρτιση του ΕΠ, δεν περιλαμβάνεται όμως στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. Ως εκ 

τούτου, αναμένεται να καταργηθεί ή να αντικατασταθεί με την αναθεώρηση του ΕΠ. 

Σε γενικές γραμμές, δεν αναμένονται προβλήματα στην επίτευξη των στόχων των 

δεικτών βασικών σταδίων υλοποίησης του Πλαισίου Επίδοσης. Ωστόσο, εκφράζονται 

ανησυχίες όσον αφορά την επίτευξη του στόχου πιστοποιημένων δαπανών του Άξονα 

Προτεραιότητας. 
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Άξονας προτεραιότητας ΑΞ07 - Προώθηση των βιώσιμων 

μεταφορών και άρση των προβλημάτων 

σε βασικές υποδομές δικτύων  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

 Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, υλοποιείται το phasing έργο «Κατασκευή ανισόπεδου 

κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - 

Β' Φάση». Με την υλοποίηση του έργου αυτού, θα επιτευχθεί το ορόσημο του 2018 του 

Πλαισίου Επίδοσης, όσον αφορά στην τιμή του δείκτη CO13. 

 Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το 

υπόλοιπο δίκτυο 

Εντός του 2017 αναμένεται η αξιολόγηση και ένταξη πράξης για την αναβάθμιση της 

σιδηροδρομικής σύνδεσης το λιμένα με το υπόλοιπο δίκτυο, στο πλαίσιο σχετικής 

πρόσκλησης με δικαιούχο την ΟΣΕ Α.Ε. 

 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εντάχθηκαν και υλοποιούνται κανονικά 3 phasing έργα: 

το μεγάλο έργο «Βελτίωση / αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο 

Παπαγεωργίου) - Φάση Β'», ο «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα 

Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας - Β΄Φάση» και η «Κατασκευή οδικού τμήματος 

Ποτίδαια - Κασσανδρεία του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής - Φάση 

Β'». 

 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, εντάχθηκαν και υλοποιούνται κανονικά 4 phasing έργα: 

ο «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου-είσοδος 

Κιλκίς - Β΄Φάση», η «Παράκαμψη Αρναίας - Φάση Β'», η «Περιφερειακή οδός 

Κατερίνης - Β' φάση» και η «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό 

άξονα Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (ΕΟ 16) , Τμήμα : Θέρμη–Γαλάτιστα - Φάση Β΄» 

 Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής και μεσαίας πίεσης 

Αναμένεται η έναρξη υλοποίησης της δράσης στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης 

που εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2016. 

Συνοπτικά, η πρόοδος υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας κρίνεται ικανοποιητική 

και, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην επίτευξη 

των στόχων, τόσο του Πλαισίου Επίδοσης (για το 2018) όσο και γενικότερα του Άξονα 

Προτεραιότητας στο σύνολό του. 
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Άξονας προτεραιότητας ΑΞ08 - Προώθηση της βιώσιμης 

απασχόλησης υψηλής ποιότητας και 

υποστήριξη της κινητικότητας των 

εργαζομένων  

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 δεν υπάρχει ακόμα εξειδίκευση. 

Η σημαντικότερη εκκρεμότητα που υπάρχει και επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ 8 

είναι η επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΦΔ ΚΕ). 

Για να επιτευχθούν οι δείκτες εκροής Τ1260 και C023 που συμμετέχουν στο Πλαίσιο 

Επίδοσης, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν οι δράσεις κρατικής ενίσχυσης που θα 

εξειδικευθούν, το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει πρώτα να υπάρχει ο ΕΦΔ ΚΕ. 

Ένας μέρος του Άξονα Προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω δράσεων που δεν θα είναι 

δράσεις κρατικής ενίσχυσης. Αυτές οι δράσεις θα αφορούν κυρίως σε συμβουλευτική 

και κατάρτιση ανέργων και θα εξειδικευθούν (πρώτες χρονικά) μέσα στο Q2 του 2017. 

  

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Α - Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΤΠΑ  

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει τη δράση «Επέκταση και αναβάθμιση 

υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας», που αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση 

υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού για 

την εξασφάλιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της δημόσιας υγείας 

γενικότερα. 

Καθώς η δράση περιλαμβάνει κυρίως τα έργα phasing των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και 

Βέροιας, τα οποία εμφανίζουν ικανοποιητική πρόοδο υλοποίησης, δεν αναμένεται να 

υπάρχουν προβλήματα στην επίτευξη ούτε του δείκτη πιστοποιημένων δαπανών, ο 

οποίος έχει ήδη υπερκαλυφθεί, ούτε του δείκτη «Πληθυσμός που καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας», του οποίου ο στόχος για το 2018 (140.600 άτομα) 

αναμένεται να υπερκαλυφθεί από την ολοκλήρωση οποιουδήποτε εκ των 2 έργων. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β - Προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΚΤ  

 

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 9Β περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων με ωφελούμενους από 
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όλο το εύρος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού: 

 Η δράση «παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί 

/βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την 

ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό» (τίτλος πράξης: Εναρμόνιση οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής) αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν 

την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών σε 

βρεφικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς και Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

Καθώς η πράξη αφορά σε άμεσα συμμετέχοντες, τηρούνται στοιχεία microdata 

με τη χρήση απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου (τα οποία 

συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες στη δράση). Η διαδικασία υποβολής των 

συμπληρωμένων απογραφικών δελτίων από τον δικαιούχο της πράξης (ΕΕΤΑΑ 

Α.Ε.) στο ΟΠΣ είναι ομαλή. 

Το πρώτο σχολικό έτος (2015-2016) της δράσης ολοκληρώθηκε και η 

υλοποίησή της κρίνεται κανονική. Σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία που 

τηρήθηκαν στη δράση για το σχολικό έτος 2015-2016, οι συμμετέχοντες ήταν 

4347.   Για το σχολικό έτος 2016-2017, η δράση ξεκίνησε στην ώρα της και 

υλοποιείται κανονικά, με μόνη εξαίρεση την διαδικασία δήλωσης δαπανών. 

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που αφορούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 

2016 δεν δηλώθηκαν, εν αναμονή των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας 

Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) για τον τρόπο πιστοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου και τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών. Το θέμα αναμένεται 

να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα 

στην ομαλή υλοποίηση της πράξης. 

 Η δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με 

νοητικήυστέρηση ή/και αναπηρίες, βρεφονηπιακοί σταθμοί Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας» (τίτλος πράξης: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής - ΑμεΑ) είναι δράσης ίδιας λογικής με την προηγούμενη και η μόνη 

διαφορά είναι ότι σε αυτή οι συμμετέχοντες είναι οι μητέρες (και πατέρες που 

έχουν την επιμέλεια), παιδιών με αναπηρία. 

Το πρώτο σχολικό έτος (2015-2016) της δράσης ολοκληρώθηκε και η 

υλοποίησή της κρίνεται κανονική. Σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία που 

τηρήθηκαν στη δράση για το σχολικό έτος 2015-2016, οι συμμετέχοντες ήταν 

182.   Για το σχολικό έτος 2016-2017, η δράση ξεκίνησε στην ώρα της και 

υλοποιείται κανονικά, με μόνη εξαίρεση την διαδικασία δήλωσης δαπανών, για 

τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 

  

 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η δράση αφορά στην υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 

για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η 

οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία 

αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. που 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η 
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εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την 

αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου. 

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

(ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν. 

Το πρώτο σχολικό έτος (2015-2016) της δράσης ολοκληρώθηκε. Σε αυτό, 

εξυπηρετήθηκαν 64 μαθητές με αναπηρία. Το δεύτερο σχολικό έτος (2016-

2017) της δράσης είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται σύμφωνα με τον 

προβλεπόμενο στόχο της υποστήριξης 132 μαθητών. 

Η δράση δεν συμβάλει στο Πλαίσιο Επίδοσης. 

  

 Κέντρα Κοινότητας 

Τα Κέντρα Κοινότητας προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για την 

προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ο στόχος της 

συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική 

παρέμβαση σε πολλές ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Συμβάλουν στον στόχο του 

Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, την προώθηση της ένταξης ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, την άρση 

εμποδίων πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και την 

ενεργοποίηση για πρόσβαση στην απασχόληση. 

Εντός του 2016, εντάχθηκαν 24 πράξεις από τις συνολικά 38 πράξεις που θα 

γίνουν για τα Κέντρα Κοινότητας. Από τα 38 Κέντρα Κοινότητας, 5 θα 

διαθέτουν παράρτημα για την εξυπηρέτηση Ρομά και 2 θα διαθέτουν παράρτημα 

για παροχή υπηρεσιών προς μετανάστες (ΚΕΜ). 

Η λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας θα ξεκινήσει το 2017 καθώς έως το 

τέλος του 2016 εξελισσόταν η διαδικασία πρόσληψης του απαραίτητου 

προσωπικού. Με βάση τα στοιχεία των ενταγμένων πράξεων, εκτιμάται ότι ο 

στόχος για 7.500 επωφελούμενους θα επιτευχθεί. 

Η δράση συμβάλει στο Πλαίσιο Επίδοσης. 

 Η δράση «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» αφορά στη λειτουργία 

κοινωνικών φαρμακείων, κοινωνικών παντοπωλείων και δομών παροχής 

συσσιτίων. 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δομή διανομής τροφίμων, ειδών 

παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών 

ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ, σε σταθερή και τακτική 

βάση σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 

 Η Δομή Παροχής Συσσιτίων παρέχει γεύματα, σε σταθερή και τακτική βάση, σε 

ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 
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 Το Κοινωνικό Φαρμακείο αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση 

δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε 

ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. 

Οι Δομές Παροχής Βασικών αγαθών συμβάλουν στον στόχο του Περιφερειακού 

Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

Στο πλαίσιο της δράσης, εντάχθηκαν συνολικά 20 πράξεις (όλες το τελευταίο 

τρίμηνο του 2016) η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει μέσα στους πρώτους 

μήνες του 2017 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του 

απαραίτητου προσωπικού. 

Η δράση συμβάλει στο Πλαίσιο Επίδοσης. 

  

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) παρέχουν υπηρεσίες 

ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν 

απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Η εν λόγω δράση είναι συνέχιση 

δράσης που συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) την προηγούμενη 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 

Στο πλαίσιο της δράσης, εντάχθηκαν 8 πράξεις. Τα 8 ΚΗΦΗ λειτουργούν και 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους. Ο στόχος για 330 

ωφελούμενους αναμένεται να επιτευχθεί χωρίς προβλήματα. 

Η δράση συμβάλει στο Πλαίσιο Επίδοσης. 

Όσον αφορά συνολικά στο Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα Προτεραιότητας 9Β, 

εκφράζονται ανησυχίες για την επίτευξη κάποιων δεικτών εκροής καθώς και τον δείκτη 

πιστοποιημένων δαπανών, για το ορόσημο του 2018. Συγκεκριμένα: 

 Λόγω μεγάλης καθυστέρησης (από το Υπουργείο Υγείας) στη διαδικασία 

εξειδίκευσης των (οριζόντιων) δράσεων υγείας στους τομείς (κυρίως) της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και της Ψυχικής Υγείας, η επίτευξη των 

απαραίτητων δαπανών για το ορόσημο του 2018 κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. 

Συγκεκριμένα, οι σχετικές δράσεις δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί ενώ ο αρχικός 

σχεδιασμός προέβλεπε ότι ένα ποσό τουλάχιστον 7 εκατ. ευρώ (από τα 47 εκατ. 

ευρώ του στόχου για το 2018) θα προέρχονταν από τις δράσεις αυτές. Η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντιλαμβανόμενη νωρίς τη σχετική 

απόκλιση, προέβη, μέσω της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης, σε ενέργειες 

ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας τόσο μέσω επιστολών (Μάρτιος 2016, 

Ιούνιος 2016) όσο και στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο-

Ιούλιο 2016 καθώς και στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Οκτώβριος 2016). 

Η επίτευξη του στόχου για τον δείκτη CO15 είναι επίφοβη καθώς έως σήμερα δεν 

έχουν εξειδικευθεί δράσεις στις οποίες να είναι άμεσα ωφελούμενοι μετανάστες ή/και 

Ρομά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης, ωρίμανσης και εξειδίκευσης τέτοιων 

δράσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (για τις δράσεις 

προς μετανάστες), την Ειδική Γραμματεία για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (για τις 
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δράσεις προς Ρομά) και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 

δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (για τον γενικό συντονισμό της 

διαδικασίας), αλλά η επίτευξη του στόχου για το 2018 κρίνεται δύσκολη. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ10 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση  

 

Ο Άξονας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

1. Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής και σχολικής  εκπαίδευσης. Σχετικά με 

την προσχολική εκπαίδευση, περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων και επέκταση 

υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, με προτεραιότητα στην κατασκευή νηπιαγωγείων 

σε δήμους με έντονο πρόβλημα κτιριακών υποδομών και ειδικότερα σε όσους 

λειτουργούν νηπιαγωγεία σε διπλή βάρδια και σε μισθωμένα κτίρια, ενώ πρόβλεψη θα 

υπάρχει στις περιοχές με έντονη οικιστική ανάπτυξη όπου υπάρχει αύξηση του 

μαθητικού δυναμικού. Σε ότι αφορά στη σχολική εκπαίδευση, η δράση αφορά σε 

διδακτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε γυμνάσια, 

γενικά λύκεια (ΓΕΛ) και ειδικά σχολεία, με προτεραιότητα σε δήμους που λειτουργούν 

σχολεία σε μισθωμένα κτίρια, καθώς δεν υπάρχουν σχολεία που να λειτουργούν σε 

διπλή βάρδια. Παρατηρείται υστέρηση στις δαπάνες των ενταγμένων πράξεων, η οποία 

οφείλεται στο νέο νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) που 

δημοσιεύτηκε στις 8/08/2016, το οποίο προκάλεσε κώλυμα στις διαδικασίες 

δημοπράτησης. Οι οδηγίες για την εφαρμογή των διαδικασιών δημοπράτησης 

εκδόθηκαν με ΥΑ η οποία απεστάλη το 2017 και ως εκ τούτου αναμένεται εντός του 

τρέχοντος έτους η επιτάχυνση της απορρόφησης στον ΑΞ10. Οι δράσεις αυτές 

συμβάλλουν πρωτίστως στην επίτευξη του στόχου του δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης 

(Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με στόχο 

360 άτομα για το τέλος 2018) και έχουν σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα ως προς 

την επίτευξη του στόχου του δείκτη πιστοποιημένων δαπανών (8,4 εκατ. € ΔΔ). Τα 

έργα έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους εντός του 2017, με αθροιστικό στόχο τα 

1.105 άτομα. Ωστόσο εμφανίζουν μεγάλους χρόνους υλοποίησης, οι οποίοι σύμφωνα με 

τα στοιχεία που προκύπτουν από τις διαδικασίες υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων 

κατά την ΠΠ 2007-2013 από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 1 έτος. 

Συνεπώς, εκφράζονται ανησυχίες για την ασφαλή ολοκλήρωσή τους έως το τέλος 2018 

και την επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης. 

2. Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Μέσω της δράσης βελτιώνονται και ενισχύονται οι ψηφιακές υποδομές 

των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης 

ψηφιακής τεχνολογίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση 

ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους 

όσους μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ το 2017 και 

συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του δείκτη του Πλαισίου Επίδοσης 

(Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης, με στόχο 

360 άτομα για το τέλος 2018). Εκφράζονται ανησυχίες για την ολοκλήρωσή του έως το 

τέλος 2018. 
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3. Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επενδύσεις / 

έργα για : 

 Νέες κτιριακές υποδομές, που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες και μειώνουν το 

κόστος λειτουργίας των Ιδρυμάτων Γ/βάθμιας εκπαίδευσης 

 Λειτουργική αναβάθμιση / διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων, 

βιβλιοθηκών και εργαστηρίων 

 Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών 

 Ίδρυση ερευνητικών κέντρων 

 Προαγωγή ψηφιακών υποδομών 

 Προμήθεια εργαστηριακού / ερευνητικού εξοπλισμού βασικής έρευνας. 

Ο αριθμός των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΠΚΜ που προβλέπεται να 

ενισχυθούν ανέρχεται στα 5 (πρόσθετος δείκτης). Η συγκεκριμένη δράση που έχει 

εξεικευτεί δεν προβλέπεται να συνεισφέρει στο Πλαίσιο Επίδοσης του Άξονα. 

4. Εξοπλισμός Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, και 

συγκεκριμένα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και της Δημόσιας Σχολής 

Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων στη Νέα Μηχανιώνα. 

Προβλέπεται η προμήθεια 3 εξοπλισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα παραπάνω 

ιδρύματα, ενώ η δράση - και λόγω χαμηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας - δεν συμβάλλει 

στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ. 

Σε γενικές γραμμές, εκφράζονται βάσιμες ανησυχίες για την επίτευξη τόσο του δείκτη 

του Πλαισίου Επίδοσης του Άξονα όσο και του δείκτη πιστοποιημένων δαπανών για το 

τέλος 2018, κυρίως λόγω υστέρησης στην πρόοδο υλοποίησης των δράσεων 1 και 2 του 

Άξονα, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών εκτέλεσης των 

σχετικών έργων. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - 

ΕΤΠΑ  

 

Η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων του ΑΞ11 είναι ικανοποιητική. 

 

 

Άξονας προτεραιότητας ΑΞ12 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - 

ΕΚΤ  

 

Η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων του ΑΞ11 είναι ικανοποιητική. 

 

 

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, 

και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 

δεύτερο εδάφιο στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

H αρχή για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την πρόληψη 

των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, ενσωματώθηκε 

στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω δύο διακριτών κριτηρίων στην ομάδα 

κριτηρίων «Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου». 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτά εξετάζεται α) εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισμού και β) πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 

αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα στο οποίο εξειδικεύεται το κριτήριο 

αξιολόγησης ώστε είναι σαφές το ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και πώς εξετάζεται 

κατά περίπτωση προτεινόμενης πράξης. 

Για να μπορέσει μία προτεινόμενη πράξη να αξιολογηθεί περαιτέρω θα πρέπει να 

πληροί τα ανωτέρω. 

Έτσι, η μεθοδολογία και τα κριτήρια είναι συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς καθώς επίσης και με τις αρχές της διατηρήσιμης 

ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013). 

Εκτός από την παραπάνω οριζόντια διάσταση του θέματος, στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούνται πράξεις 

στοχευμένες στο να μειώσουν τις διακρίσεις που υπάρχουν απ’ όπου και αν αυτές 

προέρχονται. Ως παραδείγματα, αναφέρονται τα «Συμβουλευτικά κέντρα και οι ξενώνες 

φιλοξενίας κακαποιημένων γυναικών», η «Εναρμόνιση επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής», η «εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές με 

αναπηρία», τα «Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία».  

Ο στόχος της προώθησης της κοινωνικής ένταξης, της πρόληψης και καταπολέμησης 

της φτώχειας και όλων των μορφών βίας και διακρίσεων, διατρέχει όλη τη λογική της 

«Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης» (ΠΕΣΚΕ) η οποία είναι σε ισχύ 

από τον Απρίλιο του 2015. 

Τέλος, σημειώνεται πως, όπως στον σχεδιασμό έτσι και, στην εφαρμογή του ΕΠ 

τηρείται η ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ και η εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών που είναι 

αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων (Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κλ.π.). 

 

 

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 και άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Κατά την διαδικασία κατάρτισης του ΕΠ, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ έλαβε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα & προέβη σε όλες τις δέουσες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η προώθηση των 
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απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας, της απόδοσης των πόρων, του μετριασμού 

της κλιματικής αλλαγής & της προσαρμογής σε αυτήν, της προστασίας της 

βιοποικιλότητας, της πρόληψης & διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

Καν. 1303/2013. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης & το 

αποτέλεσμα αυτής είναι αποτυπωμένα στα αντίστοιχα κεφάλαια του εγκεκριμένου ΕΠ, 

αλλά και στην περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων & των προβλεπόμενων 

παρεμβάσεων στις σχετικές ΕΠ (3δ, 4γ, 4ε, 5α, 6β, 6γ, 6δ, 6ε, 6στ, 7α). 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών δράσεων του ΕΠ, η προώθηση της 

περιβαλλοντικής προστασίας & της απόδοσης των πόρων ενισχύεται από την 

υλοποίηση των δράσεων για την εξοικονόμηση της ποσότητας & τη διασφάλιση της 

ποιότητας του πόσιμου νερού, που εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Επίσης, 

αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με την επικείμενη έναρξη υλοποίησης των 

παρεμβάσεων των ΣΑΑ και ΣΒΑΚ, που αποτελούν και όχημα για τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις για την προστασία της 

βιοποικιλότητας και για την ενίσχυση των φορέων πολιτικής προστασίας, παρότι έχουν 

καθυστερήσει, βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης με τις αρμόδιες Επιτελικές 

Δομές και αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα. Τέλος, οι δράσεις για την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υλοποιούνται με ικανοποιητικό 

ρυθμό και πρόκειται να ενισχυθούν. 

Η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (mitigation) θα αυξηθεί 

σημαντικά με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1 (επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ, 

προδιαγραφές για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κλπ), την έκδοση 

Πρόσκλησης και την ένταξη και υλοποίηση πράξεων στην ΕΠ 4γ (ΚΠ 013 με 

συντελεστή 100%), με χρονικό ορίζοντα το 2017. Επίσης, αναμένεται να αυξηθεί με 

την έναρξη υλοποίησης των Στρατηγικών Αστικής Ανάπτυξης και των Σχεδίων 

Αστικής Κινητικότητας, με την ένταξη και υλοποίηση πράξεων στις ΕΠ 4ε και 6ε (ΚΠ 

043, 044, 083 με συντελεστή 40%). Επιπλέον, πρόκειται να ενεργοποιηθούν οι δράσεις 

προστασίας και διαχείρισης των περιοχών Natura της ΕΠ 6δ (ΚΠ 086 με συντελεστή 

40%) για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την 

αρμόδια Επιτελική Δομή για την εξειδίκευσή τους. Τέλος, η συνεισφορά στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθεί εντός του 2017 με το σύνολο των 

ενταγμένων πράξεων που υλοποιούνται ήδη στον τομέα της εξοικονόμησης πόσιμου 

νερού και προβλέπεται να αυξηθούν, στην ΕΠ 6β (ΚΠ 021 με συντελεστή 40%). 

Η συνεισφορά στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (adaptation) 

προβλέπεται να αυξηθεί με την ένταξη και υλοποίηση νέων πράξεων αντιπλημμυρικής 

προστασίας στην ΕΠ 5α (ΚΠ 087 με συντελεστή 100%). Επίσης, στην ίδια κατηγορία 

παρέμβασης προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις πολιτικής προστασίας, για τις οποίες 

η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την αρμόδια Επιτελική 

Δομή για την εξειδίκευσή τους. 

Τέλος, σημαντική αναμένεται να είναι η συνεισφορά της ενεργοποίησης της ΕΠ 3δ (ΚΠ 

68 με συντελεστή 100%) που περιλαμβάνει την ένταξη και υλοποίηση παρεμβάσεων 

ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ όλων των κλάδων για την βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Αναμένεται να εκδοθούν οι σχετικές Προσκλήσεις εντός 

του 2017, ενώ η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας (μέσω ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων). 
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11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας προτεραιότητας Amount of support to be used 

for climate change objectives 

(EUR) 

Proportion of total allocation to 

the operational programme 

(%) 

ΑΞ05 10.245.619,83 17,32% 

ΑΞ06 92.833,16 0,10% 

Σύνολο 10.338.452,99 1,34% 

 

Η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (mitigation) θα αυξηθεί 

σημαντικά με την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1 (επικαιροποίηση ΚΕΝΑΚ, 

προδιαγραφές για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κλπ), την έκδοση 

Πρόσκλησης και την ένταξη και υλοποίηση πράξεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 

4γ (κατηγορία παρέμβασης 013 με συντελεστή 100%), με χρονικό ορίζοντα το 2017. 

Επίσης, αναμένεται να αυξηθεί με την έναρξη υλοποίησης των Στρατηγικών Αστικής 

Ανάπτυξης και των Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας, με την ένταξη και υλοποίηση 

πράξεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 4ε και 6ε (κατηγορίες παρέμβασης 043, 044, 

083 με συντελεστή 40%). Επιπλέον, πρόκειται να ενεργοποιηθούν οι δράσεις 

προστασίας και διαχείρισης των περιοχών Natura της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6δ 

(κατηγορία παρέμβασης 086 με συντελεστή 40%) για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 

βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την αρμόδια Επιτελική Δομή για την 

εξειδίκευσή τους. Τέλος, η συνεισφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα 

αυξηθεί εντός του 2017 με το σύνολο των ενταγμένων πράξεων που υλοποιούνται ήδη 

στον τομέα της εξοικονόμησης πόσιμου νερού και προβλέπεται να αυξηθούν, στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 6β (κατηγορία παρέμβασης 021 με συντελεστή 40%). 

Η συνεισφορά στην προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (adaptation) 

προβλέπεται να αυξηθεί με την ένταξη και υλοποίηση νέων πράξεων αντιπλημμυρικής 

προστασίας στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5α (κατηγορία παρέμβασης 087 με 

συντελεστή 100%). Επίσης, στην ίδια κατηγορία παρέμβασης προβλέπεται να 

υλοποιηθούν δράσεις πολιτικής προστασίας, για τις οποίες η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ βρίσκεται 

σε διαδικασία διαβούλευσης με την αρμόδια Επιτελική Δομή για την εξειδίκευσή τους. 

Τέλος, σημαντική αναμένεται να είναι η συνεισφορά της ενεργοποίησης της 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 3δ  (κατηγορία παρέμβασης 68 με συντελεστή 100%) που 

περιλαμβάνει την ένταξη και υλοποίηση παρεμβάσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων 

ΜΜΕ όλων των κλάδων για την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των 

συντελεστών παραγωγής στην εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και στη 

διάθεση προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Αναμένεται να εκδοθούν οι σχετικές 

Προσκλήσεις εντός του 2017, ενώ η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την επιτάχυνση της διαδικασίας (μέσω ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων). 
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11.5. Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος 

H 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19/6/2015. Η Ημερήσια Διάταξη περιέλαβε: 

• Βασικά στοιχεία του  ΠΕΠ 2014-2020 

• Εξειδίκευση του ΠΕΠ  

• Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 

• Παρουσίαση Στρατηγικής RIS3 

• Παρουσίαση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 

• Παρουσίαση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ 

• Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

• Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων 

• Πρόοδος του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 

• Ενημέρωση για το Πλάνο Αξιολόγησης 

• Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη 

• Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ 

H 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος 

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 7/10/2016. Η Ημερήσια Διάταξη περιέλαβε: 

• Πορεία υλοποίησης του ΕΠ 

• Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης. 

• Εξειδίκευση του ΕΠ 

• Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής RIS3. 

• Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

• Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων. 

• Παρουσίαση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης  του ΕΠ.. 

• Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

  

Γραπτές διαδικασίες: 

Μέσω  εννέα (9) Γραπτών  Διαδικασιών (ΓΔ) που υλοποιήθηκαν μέσω της Πλατφόρμας 

ΔΙΑΥΛΟΣ, η ΕπΠΑ έλαβε τις κάτωθι Αποφάσεις: 

Α. Περί έγκρισης της εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής πράξης δράσεων του 
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ΕΠ: 

- ΓΔ 1: Δράση 6.β.1 Ύδατα κολύμβησης (Απόφαση: 9314 /26-11-2015) 

- ΓΔ 2: Δράση 5.α.1 Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (Απ.: 162 /15-1-

2016) 

- ΓΔ 3: Δράσεις 10α.1 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης και 

10α.2 Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Απ.: 1793 /18-3-2016) 

- ΓΔ 4:  Δράσεις: 9ii.1 Δομές για αστέγους, 9iii.4 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας 

Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, 9iv.1 Κέντρα Κοινότητας, 9iv.2 Δομές παροχής 

βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, 

9iv.3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. (Απ.: 2341 /12-4-2016) 

- ΓΔ 6: Τροποποίηση Δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠ: 7α.1 

Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ, 7β.1 Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών 

συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ, 7β.2 Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών 

μεταφορικών δικτύων  (Απ.: 4121 /24-6-2016) 

- ΓΔ 7: Δράση 6β2: «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της 

ποσότητας του πόσιμου νερού» του ΕΠ. έγκριση της τροποποίησης της εξειδίκευσης 

των παρακάτω δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 9Β του ΕΠ:     9i.1: «Παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη 

φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό 

αποκλεισμό», 9iii.2: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 9iii.3: «Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, 

βρεφονηπιακοί σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας» (Απ.: 4570 /11-7-2016) 

- ΓΔ 8: Δράση 6γ2: «Επεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης σε αρχαιολογικούς χώρους 

και μνημεία της ΠΚΜ» και 6γ3: «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού». 

(Απ.: 4991 /26-7-2016) 

- ΓΔ 9:  Δράση 5α.2: «Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από 

πλημμύρες» του ΕΠ. (Απ.: 5195 /1-8-2016) 

  

Β. Λοιπές Αποφάσεις 

-ΓΔ 5: Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2015. (Απ.: 3648 /6-6-2016) 

- ΓΔ 9 : Έγκριση της Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ ΠΚΜ για τις Ολοκληρωμένες 

Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (Εργαλεία  ΟΧΕ για ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ) (Απ.: 5195 /1-8-

2016). 
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12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 

Στη βάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος δεν προβλέπεται 

η εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης το 2016. 

 

 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 

εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Καμπάνια «Αποτελέσματα & ωφέλειες από 

την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία» 

Στη βάση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας (ΣΕ) του ΕΠ ΠΚΜ, το 

τελευταίο τρίμηνο του 2015, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προχώρησε σε μια ολοκληρωμένη 

καμπάνια ενημέρωσης και επικοινωνίας με αποδέκτες τους πολίτες της ΠΚΜ. 

Aποτέλεσε αφενός δραστηριότητα κλεισίματος της ΠΠ 2007-2013 και αφετέρου 

εναρκτήρια ενημερωτική δραστηριότητα για την ΠΠ 2014-2020, δίνοντας έμφαση 

στη συμπληρωματικότητα των δύο. Ο κύριος "αγωγός" επικοινωνίας ήταν η ανάδειξη 

των αποτελεσμάτων και των ωφελειών για τους πολίτες από την ολοκλήρωση των 

έργων ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία, ως μέσο για να «εισαχθεί» η ενημέρωση για 

την ΠΠ 2014-2020. Εξάλλου, σύμφωνα με την ΣΕ, η επιλογή αυτή αποτελεί έναν από 

τους κύριους Ειδικούς Στόχους Επικοινωνίας (Στρατηγικές Επιλογές) και αναφέρεται 

με σαφήνεια στο Παράρτημα του Κανονισμού. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι: 

 Συμμετοχή στην 80η ΔΕΘ με περίπτερο (διανεμήθηκε 1 έντυπο σε 1.000 τμχ, 

1.500 επισκέπτες). 

 6 εκδηλώσεις ενημέρωσης, μία σε κάθε ΠΕ της ΠΚΜ με παρουσίαση τόσο των 

κύριων αποτελεσμάτων και ωφελειών που είχαν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα 

στην περιοχή όσο και των ευκαιριών χρηματοδότησης στη νέα ΠΠ (6 

εκδηλώσεις, 321 συμμετέχοντες). 

 μία κεντρική εκδήλωση στη Θεσ/νίκη στην οποία παρουσιάστηκαν τόσο τα 

αποτελέσματα των έργων στη συγκεκριμένη μητροπολιτική ενότητα, όσο και ο 

απολογισμός για το σύνολο της ΠΚΜ, καθώς και οι στόχοι και το περιεχόμενο 

του ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 (1 κεντρική εκδήλωση, 302 συμμετέχοντες). 

Σημειώνεται πως όλες οι εκδηλώσεις είχαν ως συνθήματα το "Η Περιφέρεια 

στην πράξη" και το «Και συνεχίζουμε» και ότι υποστηρίχθηκαν με παραγωγή 

εντύπων (7 διακριτών για κάθε ΠΕ και ενός συνολικού για την ΠΚΜ), με 

φωτογράφιση 70 έργων για την υποστήριξη του οπτικοακουστικού υλικού που 

παράχθηκε, με παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (banners κλπ), με υποστήριξη 

σε τύπο, ραδιόφωνο και διαδίκτυο. Η αξιολόγηση για τις ενέργειες αυτές έχει ως 

εξής: Παράχθηκαν 7 έντυπα (διανεμήθηκαν 7 Χ 800 τμχ), 1 συνολικό έντυπο 

για την ΠΚΜ (διανεμήθηκαν 5.000 τμχ στα ελληνικά και 2.000 τμχ στα 

αγγλικά), 7 banners για τις περιφερειακές εκδηλώσεις, 11 banners για την 

κεντρική εκδήλωση, folder (2.000 τμχ), προσκλήσεις (7 Χ 500 τμχ), φάκελοι 

(3.500 τμχ). Για την προβολή των εκδηλώσεων στα ΜΜΕ, οι δείκτες 

υλοποίησης και αποτελέσματος έχουν ως εξής: στον τύπο 33 ΚΤΧ, 17,9 GRP's 

(πανελλαδικό) και 127,2 ανθρωποεπαφές ανά '000 άτομα (τοπικό) - στο Ρ/Φ 353 
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μεταδόσεις μηνύματος 33 sec, 378,3 GRP's (περιφερειακό) και 136,2 

ανθρωποεπαφές ανά '000 άτομα (τοπικό) - στο internet 7.797.174 impressions 2 

μακετών gif σε 11 sites. Τέλος, για την υποστήριξη των παραγωγών 

φωτογραφήθηκαν 70 έργα στις 7 ΠΕ της ΠΚΜ και παράχθηκαν 1.522 

φωτογραφίες HD. 

 Στο πλαίσιο της εκστρατείας δημιουργήθηκαν 8 documentaries για να 

αναδείξουν 8 εμβληματικά έργα στην ΠΚΜ. Κριτήριο επιλογής των έργων δεν 

ήταν το μέγεθος του Π/Υ τους αλλά ο αντίκτυπός τους στην τοπική κοινωνία και 

η προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα των πολιτών. Πέρα από την επιλογή 

των έργων, σημασία έχει ο τρόπος παρουσίασης των έργων που επιλέχθηκε: για 

να αναδειχθεί ουσιαστικότερα η ωφέλεια, η λογική της χρήσης testimonial ήταν 

η πλέον κατάλληλη. Έτσι, στα videos δίνεται έμφαση στους χρήστες των έργων, 

οι οποίοι είναι αυτοί που μεταφέρουν την εμπειρία τους και το πώς άλλαξαν τα 

έργα την καθημερινότητά τους. Εξάλλου, αυτό αποτελεί και Στρατηγική 

Επιλογή (Ειδικό Επικοινωνιακό Στόχο) της ΣΕ του ΕΠ. 

 Δημιουργήθηκε microsite για την προβολή των αποτελεσμάτων και ωφελειών 

από τα ολοκληρωμένα έργα και την ενημέρωση για την ΠΠ 2014-2020 στην 

ΠΚΜ. Στο microsite, τα έργα είναι κατανεμημένα, τόσο στους 8 βασικούς 

τομείς, όσο και στις 7 ΠΕ της ΠΚΜ, ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει με ευκολία 

τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η παρουσίαση των έργων υποστηρίζεται 

από HD φωτογραφίες (βλ. παραπάνω) καθώς και βίντεο για τα 8 επιλεγμένα 

έργα (βλ. παραπάνω) με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της ΠΚΜ. Το 

microsite είναι επισκέψιμο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΚΜ (6.441 επισκέψεις και 1.447 μοναδιαίοι χρήστες κατά Μ.Ο. μηνιαίως). 

 Η παραπάνω εκστρατεία αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της παρουσίας 

της ΕΥΔ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κανάλι στο youtube που απαντά 

στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/pepkmgreufundsincentralmacedonia. 

Στο παραπάνω κανάλι αναρτήθηκαν τα 8 ντοκιμαντέρ, και με υποτιτλισμό στα 

αγγλικά. 

Η παραπάνω εκστρατεία κρίθηκε ως Καλή Πρακτική από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και 

παρουσιάστηκε από την ΕΥΔ στη συνάντηση των Υπευθύνων Πληροφόρησης & 

Επικοινωνίας του δικτύου INFORM τον Ιούνιο 2016, στο Portoroz της Σλοβενίας. 

Ενημέρωση μέσω διαδικτύου 

Διαδικτυακός τόπος www.pepkm.gr. Το site της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ αποτελεί το κύριο 

εργαλείο επικοινωνίας με τους δικαιούχους, τους δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και 

τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Μέσα από το portal (το οποίο 

αναμορφώθηκε ως προς το περιεχόμενο και την όψη για τις ανάγκες της ΠΠ 2014-

2020) διοχετεύεται το σύνολο της πληροφορίας προς τα παραπάνω είδη κοινού, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του ΕΠ, αλλά και την πρόσβαση στις ευκαιρίες 

χρηματοδότησης. Επίσης, δημοσιεύονται σε διαρκή βάση ο κατάλογος πράξεων και 

δικαιούχων, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ (2015: 11.186 επισκέψεις και 

1.662 μοναδιαίοι χρήστες κατά Μ.Ο. μηνιαίως - 2016: 6.441 επισκέψεις και 1.447 

μοναδιαίοι χρήστες κατά Μ.Ο. μηνιαίως). 

Διαδικτυακή πύλη www.espa.gr. Το σύνολο των Προσκλήσεων αρμοδιότητας ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΚΜ καθώς και όλες οι τροποποιήσεις τους «ανεβαίνουν» ηλεκτρονικά στη 

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ από εκπαιδευμένο στέλεχος της ΕΥΔ, μαζί με πλήθος 

στοιχείων που αφορούν σε κάθε Πρόσκληση (Π/Υ, περιγραφή, αρχεία, όροι και 

προϋποθέσεις, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ). 
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Υποστήριξη των δικαιούχων 

Η προσπάθεια υποστήριξης των δικαιούχων υπήρξε εξαιρετικά εντατική για την 

προετοιμασία τους ενόψει υποβολής πρότασης, την τεχνική υποστήριξή τους καθ΄όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και την απρόσκοπτη τήρηση των υποχρεώσεων 

δημοσιότητας & πληροφόρησης. Προς διευκόλυνση των δικαιούχων, δημιουργήθηκαν 

υποδείγματα (και σχετικές οδηγίες εφαρμογής) για όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις 

ενεργειών (πινακίδες, χρήση οπτικής ταυτότητας, δημιουργία εντύπων, αφισών κα). Το 

σύνολο του υποστηρικτικού υλικού είνα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ 

ΠΚΜ. Επιπλέον, διοργανώθηκαν 56 τεχνικές συναντήσεις (403 συμμετέχοντες) και 9 

συναντήσεις για τις δράσεις ΟΧΕ-ΒΑΑ (106 συμμετέχοντες). 

Road Show 2016 

Τον 06-07/2016 πραγματοποιήθηκε καμπάνια ενημέρωσης (roadshow) για το ΕΠ και 

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης με αποδέκτες φορείς και πολίτες της ΠΚΜ (7 

εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες των ΠΕ, 322 συμμετέχοντες). 

Ετήσια δραστηριότητα 2016 

Συμμετοχή στην 81η ΔΕΘ με περίπτερο, για την ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο 

υλοποίησης του ΕΠ (διανεμήθηκε 1 έντυπο σε 1.000 τμχ, 1.500 επισκέπτες, προβολή σε 

28 sites, 7.795.784 impressions). 
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2016 (ΒΛ. ΣΗΜΕΊΟ 9 ΠΑΡΑΠΆΝΩ).  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΤΟ 2017] ΕΠΙΛΟΓΉ: ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΌΔΟΥ 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΔΕΎΤΕΡΟ ΕΔΆΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), 

Β), Γ), Δ) Ζ) ΚΑΙ Η) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και 

μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με 

πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 

 

Η προσέγγιση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος εστιάζει αποκλειστικά στην 

εφαρμογή των εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για ΒΑΑ και 

ΤΑΠΤοΚ.  

Α. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, 

δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων στα αστικά κέντρα της ΠΚΜ, 

σχεδιάζονται Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), συνολικού 

προϋπολογισμού 106,2 εκατ. €, με το ΕΤΠΑ να συνεισφέρει 85,4 εκατ. €, και το ΕΚΤ 

20,8 εκατ. €, σε όρους Δημόσιας Δαπάνης.  Οι περιοχές όπου θα εφαρμοστούν οι 

ΣΒΑΑ προσεγγίζονται σε δυο επίπεδα: 

(α) στο επίπεδο Μητροπολιτικής λειτουργίας και ανάπτυξης του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, 

(β) σε άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, άνω 

των 10.000 κατοίκων, εκτός Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται 

ανταγωνιστική διαδικασία για την έγκριση και υλοποίηση των ΣBΑΑ. 

Τα ορόσημα της προόδου υλοποίησης είναι συνοπτικά τα εξής: 

  

Εντός του 2015:   

 Ολοκληρώθηκαν οι κατευθύνσεις της ΕΕ και η έκδοση των εγκυκλίων από το 

ΥπΟικ. 

 Ανατέθηκε εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό της περιοχής εφαρμογής 

και του ΕΦ/Αστικής Αρχής για τη ΣΒΑΑ της Θεσσαλονίκης καθώς και την 

προετοιμασία των  Οδηγών Εφαρμογής για την προκήρυξη όλων των ΣΒΑΑ 

στην ΠΚΜ. 

Εντός του 2016: 

 Ολοκληρώθηκε η  διαβούλευση με τις κατά περίπτωση αστικές αρχές στο 

πλαίσιο εκπόνησης των Οδηγών Εφαρμογής για την προκήρυξη των ΣΒΑΑ.  Η 

διαβούλευση εστιάστηκε στην επιλογή της περιοχής παρέμβασης, στις 

αρμοδιότητες των Αστικών Αρχών/ΕΦ του Προγράμματος, στην υποβολή 

προτάσεων επί των Οδηγών Εφαρμογής.  Τα αποτελέσματα αυτής της 

διαβούλευσης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΠΚΜ. 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξειδίκευσης (με Γραπτή Διαδικασία) των 

δράσεων ΒΑΑ και για τα δυο «αστικά» επίπεδα (Θεσσαλονίκη, λοιπά αστικά 

κέντρα).  

 Δημοσιεύτηκαν δυο προσκλήσεις προς τις αστικές αρχές της ΠΚΜ, (παράταση 
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έως Φεβ. 2017) 

  

Τον Ιούνιο του 2017 προγραμματίζεται η έγκριση όλων των ΣΒΑΑ. 

  

Β.  Το εργαλείο της ΤΑΠΤΟΚ  θα εφαρμοστεί στον αγροτικό χώρο της ΠΚΜ και θα 

χρηματοδοτηθεί από την εκχώρηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

και συμπληρωματικούς πόρους του ΕΚΤ του ΠΕΠ ΚΜ. Η επιλογή, έγκριση και ο 

συντονισμός των δράσεων ΤΑΠΤΟΚ θα γίνουν από επιτροπή με συμμετοχή, κατ 

ελάχιστο, της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, της ΔΑ του ΠΑΑ, της ΕΥΣΕΚΤ κ.ά. Ο ΘΣ, που θα 

συνδυαστεί με τα Μέτρα του ΠΑΑ  για την εφαρμογή των ΤΑΠΤΟΚ είναι ο ΘΣ 

9,  Επενδ. Προτ. 9.vi. Τα ΤΑΠΤΟΚ θα είναι πολυταμειακά, με συμμετοχή του ΕΚΤ και 

του ΕΓΤΑΑ. Επικεφαλής Ταμείο θα είναι το ΕΓΤΑΑ. 

Μέσα στο 2016 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΤΑΠΤΟΚ για το 

ΠΑΑ και συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης για την αξιολόγηση και επιλογή 

προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης. Στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης για την ΠΚΜ 

συμμετείχε και ένα (1) στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ 

Με την υπ.αρ.   3206 (ΦΕΚ 4111/Β΄/21-12-2016 Απόφαση εγκρίθηκαν τα ΤΑΠΤΟΚ 

που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΑΑ και για την ΠΚΜ 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ΕΥΔ. ΕΠ ΠΚΜ προγραμματίζει μέσα στο 2017 

την έκδοση πρόσκλησης προς τις εγκεκριμένες Τοπικές Ομάδες των ΤΑΠΤΟΚ του 

ΠΑΑ στην ΠΚΜ για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις ΕΚΤ που θα 

λειτουργήσουν  συμπληρωματικά με ιδιαίτερη  έμφαση στα θέματα της απασχόλησης 

και της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνεισφέροντας 

στους αντίστοιχους εθνικούς στόχους της Ευρώπης 2020. 

 

 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους 

μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

 

Κατά το έτος αναφοράς 2016, για την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας έλαβαν 

χώρα οι παρακάτω οριζόντιες ενέργειες : 

1. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΑ 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 με θέμα «Βασικές 

κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, 

επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα». 

Σύμφωνα με την ΥΑ, οι ΔΑ των ΕΠ έχουν την ευθύνη σύνταξης και εφαρμογής 

σχεδίου δράσης υποστήριξης δικαιούχων (οριζόντια και εξειδικευμένα μέτρα) για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ευθύνης τους (σχετ. ‘Αρθρο 3 της υπ’ αριθμ. ΥΑ 

46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016), για την εκπόνηση του οποίου λαμβάνουν υπόψη τον 

εκάστοτε συναφή προγραμματισμό της ΕΑΣ για οριζόντια μέτρα. 

2. Συγκροτήθηκε σχετική Ομάδα Έργου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες της 

Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τη ΜΟΔ Α.Ε. (σχετ. υπ’ αριθμ ΥΑ 109553/19.10.2016 

(ΦΕΚ 3608/Β/04.11.2016) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των οριζόντιων 

μέτρων και ενεργειών υποστήριξης των δικαιούχων στο πλαίσιο των οποίων 



 

EL 74  EL 

πραγματοποιήθηκαν οι εξής οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης δικαιούχων : 

α) Οδηγοί, Υποδείγματα, Εγχειρίδια, Εργαλεία κλπ. (από τη ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία 

με την ΕΑΣ – διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ Α.Ε: www.mou.gr) 

β) 5 κύκλοι Εκπαιδεύσεων/ενημερώσεων, κατά περίπτωση σε Δικαιούχους και ΔΑ σε 

θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων, διαδικασίας προετοιμασίας και 

υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ωρίμανσης πράξεων και αδειοδοτήσεων, 

ΥΠΑΣΥΔ, αυτεπιστασίες. 

γ) Πιλοτικές ενέργειες/εφαρμογές (από τη ΜΟΔ Α.Ε.) για υποστήριξη Δικαιούχων και 

αναθετουσών αρχών.   

Με σκοπό την ενίσχυση της προετοιμασίας των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) 

προκειμένου να συντάξουν τα προβλεπόμενα Σχέδια Δράσης, εστάλη Υπόδειγμα από 

τη ΜΟΔ Α.Ε. προς όλες τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ). 

Κατά το έτος αναφοράς (2016), η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν 

σε διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης Δικαιούχων (οριζόντια και 

εξειδικευμένα μέτρα). Επιπλέον, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

διαγιγνώσκει τις αδυναμίες και τα προβλήματα των δικαιούχων και είτε τους 

υποστηρίζει με τεχνική βοήθεια (σύμβουλοι υποστήριξης), είτε με συναντήσεις 

εργασίας σε ομάδες ή κατά περίπτωση, ανάλογα με τον ρυθμό υλοποίησης των 

πράξεων ή με τον βαθμό δυσκολίας της τυπολογίας των πράξεων. Επιπλέον, 

διοργανώθηκαν 56 τεχνικές συναντήσεις (403 συμμετέχοντες) και 9 συναντήσεις για τις 

δράσεις ΟΧΕ-ΒΑΑ (106 συμμετέχοντες). Οριζόντια υποστήριξη παρέχεται μέσω του 

διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ. 

Κατά το έτος αναφοράς, η προσπάθεια υποστήριξης των δικαιούχων υπήρξε ιδιαίτερα 

εντατική, για την προετοιμασία τους ενόψει υποβολής πρότασης, την τεχνική 

υποστήριξή τους καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και την απρόσκοπτη 

τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας & πληροφόρησης. Προς διευκόλυνση των 

δικαιούχων, δημιουργήθηκαν υποδείγματα (και σχετικές οδηγίες εφαρμογής) για όλες 

τις διαφορετικές περιπτώσεις ενεργειών (πινακίδες, χρήση οπτικής ταυτότητας, 

δημιουργία εντύπων, αφισών κα). Το σύνολο του υποστηρικτικού υλικού είνα 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ. 

 

 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

 

Δεν αφορά το ΕΠ. 

 

 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για 

τις θαλάσσιες λεκάνες 

 

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 

96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 

growth and jobs goal", article 111(3), article (4)(d) on "implementation reports for the Investment for 

growth and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-

regional and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS: 
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Δεν υπήρξε κάποια πρόοδος το 2016, αναφορικά με την ορισμό των έργων που 

δυνητικά συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια 

Αδριατικής - Ιονίου 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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EUSAIR 

 

Pillar(s), topic(s) and/or cross cutting issue(s) that the programme is relevant to: 

 

  Pillar Topic / Cross cutting issue 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.1 - Γαλάζιες τεχνολογίες 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.2 - Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.1.3 - Θαλάσσια και ναυτιλιακή 

διακυβέρνηση και υπηρεσίες 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ 

 1 -  Γαλάζια ανάπτυξη 1.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.1 - Θαλάσσιες μεταφορές 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.2 - Διατροπικές συνδέσεις με την 

ενδοχώρα 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.1.3 - Ενεργειακά δίκτυα 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ 

 2 -  Σύνδεση της περιοχής 2.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας 

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.1.1 - Θαλάσσιο περιβάλλον 

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.1.2 - Διακρατικά χερσαία 

ενδιαιτήματα και βιοποικιλότητα 

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας 

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ 

 3 -  Ποιότητα περιβάλλοντος 3.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας 

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.1 - Διαφοροποιημένη τουριστική 

προσφορά (προϊόντα και υπηρεσίες) 

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.1.2 - Βιώσιμη και υπεύθυνη 

διαχείριση του 

τουρισμού\r(καινοτομία και 

ποιότητα) 

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.1 - Ενίσχυση Ε&Α, καινοτομίας 

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.2 - Ανάπτυξη ΜΜΕ 

 4 -  Βιώσιμος τουρισμός 4.2.3 - Ανάπτυξη ικανότητας 
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Actions or mechanisms used to better link the programme with the EUSAIR 

 

A. Are macro-regional coordinators (mainly National Coordinators, Pillar Coordinators, or 

Thematic Steering Group members) participating in the Monitoring Committee of the programme? 

 

Ναι      Όχι   

 

B. In selection criteria, have extra points been attributed to specific measures supporting the 

EUSAIR? 

 

Ναι     Όχι   

 

C. Has the programme invested EU funds in the EUSAIR? 

 

Ναι     Όχι   

 

D. Obtained results in relation to the EUSAIR (n.a. for 2016) 

 

 

 

E. Does the programme contribute to the objectives and/or targets which are attached to each topic 

under the Pillars, as stated in the Action Plan? (please specify the objective(s) and target(s)) 

 

 
  



 

EL 78  EL 

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 

περίπτωση 

 

Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9c «παροχή στήριξης για κοινωνικές 

επιχειρήσεις» (ΕΤΠΑ) και 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» (ΕΚΤ), 

υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης δράσεων που μπορούν να προωθούν (μεταξύ 

άλλων) την κοινωνική καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως 

μια νέα μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, η οποία 

προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, 

ενώ βρίσκει πεδία εφαρμογής στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής 

προστασίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. 

Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα κάποια δράση που να αφορά σε κοινωνική καινοτομία, 

καθώς μόλις πρόσφατα (Οκτώβριος 2016) άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο με την ψήφιση 

του Νόμου 4430 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της 

και άλλες διατάξεις». Με τον νόμο αυτόν επανακαθορίστηκε το πλαίσιο σχεδιασμού 

των θεμάτων κοινωνικής οικονομίας και ο τρόπος λειτουργίας/συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων μερών (π.χ. φορέων, επιχειρήσεων, ευάλωτων ομάδων πληθυσμού). 

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, ως κοινωνική καινοτομία ορίζεται η παραγωγή προϊόντων 

και η παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών 

αναγκών, τη συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και 

ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη 

συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό. 

  

Επίσης, με τον Νόμο 4430 συστάθηκε Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας, η οποία καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για την 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, και παρακολουθεί και συντονίζει τις σχετικές 

δράσεις για την εφαρμογή της. Η συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία έχει ξεκινήσει 

και προβλέπεται ότι εντός του 2017 θα υπάρχει εξειδίκευση δράσεων που αφορούν 

στην κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, και οι οποίες δύνανται να 

περιλαμβάνουν στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας. 

  

 

 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 

γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που 

αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική 

μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια 

ανέργους και τους νέους χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 

 

Μέχρι το τέλος του 2016 εξειδικεύθηκαν δράσεις στην κατεύθυνση της προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας (ΑΠ 9Β). 

Συνοπτικά, η πρόοδος υλοποίησής τους είναι η εξής: 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική 
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υστέρηση ή/και αναπηρίες, βρεφονηπιακοί σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας: 

Η πράξη εστιάζει σε γυναίκες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) κάτω του 

ορίου της φτώχειας (άνεργοι ή εργαζόμενοι), είναι στη δεύτερη σχολική χρονιά 

υλοποίησής της και έως τώρα έχουν ωφεληθεί  461 συμμετέχοντες. 

 Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 

Συνολικά, υποστηρίζονται 4 Συμβουλευτικά Κέντρα με στόχο να 

εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 1350 γυναίκες και 3 Ξενώνες με δυνατότητα 

φιλοξενίας 450 γυναικών σε διάστημα 3 ετών. Ήδη, κατά το 1ο εξάμηνο 

λειτουργίας των δομών αυτών (στη νέα ΠΠ 2014-2020) έχουν εξυπηρετηθεί 

περισσότερες από 500 γυναίκες. 

 Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η δράση συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη, με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, 

των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω π.χ. κινητικών 

αναπηριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες. Το σχολικό έτος 2015-2016 

εξυπηρετήθηκαν 64 μαθητές με αναπηρία. Το σχολικό έτος 2016-2017 είναι σε 

εξέλιξη και στόχος είναι η υποστήριξη 132 μαθητών. 

 Δομές για αστέγους 

Η δράση περιλαμβάνει τη λειτουργία ενός ανοικτού κέντρου ημέρας αστέγων 

(ΑΚΗΑ) και ενός υπνωτηρίου στον δήμο Θεσσαλονίκης. Η παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών προς τους άστεγους θα ξεκινήσει το 2017 με στόχο να 

εξυπηρετηθούν  τουλάχιστον 2569 άστεγοι. 

 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. 

Στο πλαίσιο της δράσης, εντάχθηκαν 10 πράξεις των οποίων η  υλοποίηση έχει 

ξεκινήσει και συνεχίζεται ομαλά. Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον 

346 άτομα με αναπηρία σε διάστημα 3 ετών, ενώ μέχρι τέλος του 2016, 182 ήδη 

λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΚΔΗΦ. 

 Κέντρα Κοινότητας 

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Συνολικά, στην Κεντρική Μακεδονία θα 

λειτουργήσουν 38 Κέντρα Κοινότητας, 5 από αυτά με παράρτημα Ρομά και 2 με 

παράρτημα για παροχή υπηρεσιών προς μετανάστες (ΚΕΜ). 

Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον 7.500 άτομα ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού. 

 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή 

Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο. 

Εντάχθηκαν συνολικά 20 πράξεις η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει μέσα 

στους πρώτους μήνες του 2017, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης 

του απαραίτητου προσωπικού. 

Στόχος είναι να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον 14.000 άτομα (με βασικό κριτήριο 
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το χαμηλό εισόδημα των ωφελουμένων). 

 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 

Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα 

να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ). Εντάχθηκαν 

8 ΚΗΦΗ τα οποία λειτουργούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 

ωφελούμενους. Συνολικά, οι ωφελούμενοι των ΚΗΦΗ θα είναι τουλάχιστον 

310. 

Εκτός από τις παραπάνω δράσεις, είναι σε διαδικασία σχεδιασμού  και εξειδίκευσης 

αρκετές δράσεις που αφορούν ενδεικτικά: 

 στην προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

 στην καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών 

κοινωνικής ένταξης για φυλακισμένους/ αποφυλακισμένους, άστεγους και 

άτομα που διαβιούν σε επίπεδο απόλυτης φτώχειας στη βελτίωση της 

πρόσβασης των Ρομά στην απασχόληση και την τοπική κοινωνική ζωή 
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15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 22 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) 

ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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16. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ ΈΚΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΌΔΟΥ)ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΙΛΟΓΉ 

ΈΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ) 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της 

στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.Πληροφορίες και 

αξιολόγηση όσον αφορά τη συμβολή του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 

για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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17. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ 

(ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους 

που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, 

τα κράτη μέλη πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία 

επίτευξης αυτών των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση 

υλοποίησης (για τους στόχους). 
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Έγγραφα 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό 

στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο 

αναφοράς της 

Επιτροπής 

Αρχεία 
Ημερομηνία 

αποστολής 
Εστάλη από 

 


