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Ειςαγωγή
Οι εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ αποτελούν προώποθϋςεισ που εξαςφαλύζουν το
αναγκαύο πλαύςιο ρυθμύςεων και ςυνθηκών για την ουςιαςτικό υποςτόριξη από τα
Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ Σαμεύα ςτο πλαύςιο του Εταιρικού υμφώνου
για το Πλαύςιο Ανϊπτυξησ. Οι αιρεςιμότητεσ διακρύνονται ςε γενικέσ και θεματικέσ
και εφαρμόζονται ςε όλα τα Προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 ςύμφωνα με το
Ωρθρο 19 και το Παρϊρτημα ΦΙ του Κανονιςμού 1303/2013 «περύ καθοριςμού των
κοινών διατϊξεων», το ϊρθρο 9 και το Παρϊρτημα V του Κανονιςμού 1305/2013 για τη
«ςτόριξη τησ αγροτικόσ ανϊπτυξησ από το Ευρωπαώκό Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ
Ανϊπτυξησ (ΕΓΣΑΑ)» και το ϊρθρο 11 και το Παρϊρτημα IV του Κανονιςμού 508/2014
για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ.
Σα βόματα για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των αιρεςιμοτότων εύναι:
Αρχικϊ προςδιορύζονται οι εφαρμοςτϋεσ αιρεςιμότητεσ ςτο Πρόγραμμα με βϊςη τουσ
ειδικούσ ςτόχουσ και τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ που ϋχουν ενςωματωθεύ ςε αυτό.
τη ςυνϋχεια αποτυπώνεται η αυτοαξιολόγηςη των αιρεςιμοτότων από το Κρϊτοσ –
Μϋλοσ ςε ςυμφωνύα με την Ε.Ε. Για την αυτοαξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των
αιρεςιμοτότων προςδιορύςτηκαν όλεσ οι εμπλεκόμενεσ Τπηρεςύεσ που ϋχουν την
αρμοδιότητα εκπλόρωςησ των απαιτόςεων των επιμϋρουσ κριτηρύων των
αιρεςιμοτότων και αποτυπώθηκε η εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων από την
ΕΑ/ΕΤΑ κατόπιν ςυςτηματικόσ ςυνεργαςύασ και διαβούλευςησ με τισ ελληνικϋσ
Τπηρεςύεσ και τισ Τπηρεςύεσ τησ ΕΕ. Η αυτοαξιολόγηςη ϋγινε με γνώμονα τισ απαιτόςεισ
των κριτηρύων και την εξειδύκευςό τουσ ςύμφωνα με τον Κανονιςμό και το ςχετικό
Guidance τησ Ε.Ε.
Σα κριτόρια των αιρεςιμοτότων αξιολογούνται με : ΝΑΙ/ΟΦΙ ενώ οι αιρεςιμότητεσ με
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ. Ειδικότερα, η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΝΑΙ όταν όλα
τα κριτόρια αξιολογούνται με ΝΑΙ. Η αξιολόγηςη μιασ αιρεςιμότητασ εύναι ΜΕΡΙΚΨ,
όταν ϋςτω ϋνα κριτόριο αξιολογεύται με ΟΦΙ. Σϋλοσ, η αυτοαξιολόγηςη εύναι ΟΦΙ όταν
όλα τα κριτόρια αξιολογούνται με ΟΦΙ.
το
πλαύςιο
του
εγκεκριμϋνου
Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ
«ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ϋχουν
ενςωματωθεύ 19 εκ των προτέρων αιρεςιμότητεσ (7 γενικϋσ και 12 θεματικϋσ) με
βϊςη τισ επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ και τουσ ειδικούσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ.
τον Πίνακα Ι αποτυπώνεται η ςυνολικό αξιολόγηςη τησ εκπλόρωςησ των εκ των
προτϋρων αιρεςιμοτότων όπωσ ϋχει ενςωματωθεύ ςτο Πρόγραμμα (ϋγκριςη Δεκϋμβριοσ
2015).
τουσ Πίνακεσ ΙΙ (ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ) & ΙΙΙ (ΓΕΝΙΚΕ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ)
παρουςιϊζεται η πρόοδοσ εκπλόρωςησ των εκ των προτϋρων αιρεςιμοτότων με βϊςη
τισ ενϋργειεσ που ϋχουν περιγραφεύ ςτα επιμϋρουσ ςχϋδια δρϊςησ, η εκτιμώμενη
ημερομηνύα εκπλόρωςησ όπωσ ϋχει αποτυπωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο Πρόγραμμα και οι
φορεύσ που εύναι αρμόδιοι για την εκπλόρωςη των αιρεςιμοτότων που δεν
εκπληρώνονται ό εκπληρώνονται μερικώσ.
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ΠΙΝΑΚΑ Ι
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ
ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΕΓΚΕΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Θεματικέσ
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ύνολο
αιρεςιμοτήτων
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Παρακϊτω, με μαύρο χρώμα αποτυπώνεται ανϊ αιρεςιμότητα, η εκπλόρωςη κατϊ την
ϋγκριςη του ΕΠ ενώ με κόκκινο χρώμα η τρϋχουςα κατϊςταςη με βϊςη την
αυτοαξιολόγηςη τησ χώρασ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

1.1

1.2

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Η ύπαρξη μιασ εθνικόσ ό
περιφερειακόσ ςτρατηγικήσ
ευφυούσ εξειδίκευςησ ςε
ςυνϊφεια με το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμύςεων,
η οπούα να προκαλεύ μόχλευςη
ςτην ιδιωτικό δαπϊνη για
ϋρευνα και καινοτομύα και να
ςυνδϋεται με την καλό επύδοςη
των εθνικών ό περιφερειακών
ςυςτημϊτων ϋρευνασ και
καινοτομύασ

Η ύπαρξη πολυετούσ ςχεδύου
για τον προώπολογιςμό
κόςτουσ και τον καθοριςμό
προτεραιοτότων των
επενδύςεων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ
ΝΑΙ

ΟΦΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Να υφύςταται εθνικό ό
περιφερειακό ςτρατηγικό
ϋξυπνησ εξειδύκευςησ, η οπούα:

ΝΑΙ

2.

βαςύζεται ςε SWOT ό
παρεμφερό ανϊλυςη για τη
ςυγκϋντρωςη των πόρων ςε
περιοριςμϋνο αριθμό
προτεραιοτότων ϋρευνασ και
καινοτομύασ

NAI

3.

περιγρϊφει μϋτρα για την
ενθϊρρυνςη των ιδιωτικών
επενδύςεων ςε Ε&ΣΑ

ΝΑΙ

4.

περιϋχει μηχανιςμό
παρακολούθηςησ

ΝΑΙ

5.

Ϊχει εγκριθεύ πλαύςιο που
περιγρϊφει τουσ διαθϋςιμουσ
δημοςιονομικούσ πόρουσ για την
ϋρευνα και καινοτομύα

NAI

Να ϋχει υιοθετηθεύ ϋνα ενδεικτικό
πολυετϋσ ςχϋδιο για τον
προώπολογιςμό κόςτουσ και τον
καθοριςμό προτεραιοτότων για
επενδύςεισ που ςχετύζονται με τησ
προτεραιότητεσ τησ ΕΕ και όπου
εύναι εφικτό με τισ προτεραιότητεσ
του Ευρωπαώκού τρατηγικού
Υόρουμ για τησ Ερευνητικϋσ
Τποδομϋσ (European Strategy Forum
on Research Infrastructures – ESFRI)

ΟΦΙ
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28/2/2015

Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ
Ε.Π. & ΓΓΕΣ

Οι ςτρατηγικϋσ για την
Ϊξυπνη Εξειδύκευςη (Εθνικό
και 13 Περιφερειακϋσ) ϋχουν
καταρτιςτεύ και ϋχουν
αποςταλεύ ςτην Ε.Ε.
Οι υπηρεςύεσ τησ Ε.Ε. ϋχουν
αποςτεύλει ςχετικϋσ
επιςτολϋσ (14) με βϊςη τισ
οπούεσ υπϊρχει ςυμφωνύα με
την Ελλϊδα ωσ προσ την
εκπλόρωςη των απαιτόςεων
τησ αιρεςιμότητασ.
Ο μηχανιςμόσ
παρακολούθηςησ εύναι ςε
τελικό ςτϊδιο διαμόρφωςησ.

20/2/2015

Γενικό Γραμματεύα
Ϊρευνασ και
Σεχνολογύασ &
Διαχειριςτικϋσ Αρχϋσ

Η ΓΓΕΣ προετούμαςε κεύμενα
αναφορϊσ για την κϊλυψη
των απαιτόςεων τησ
αιρεςιμότητασ 1.2 τα οπούα
απεςτϊληςαν ςτην Ε.Ε. για
διαβούλευςη ςτισ
18/01/2016.
Δόθηκαν κατευθύνςεισ από
την ΕΕ για την
οριςτικοπούηςη του
πολυετούσ ςχεδύου των
ερευνητικών υποδομών ςε
απόλυτη ςυνϋργεια με την
εθνικό ςτρατηγικό, ευφυούσ
εξειδύκευςησ.
Εγκρύθηκε ο κατϊλογοσ των

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
20 Τποδομών Ϊρευνασ,
Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ και
Καινοτομύασ του Εθνικού
Οδικού Φϊρτη με βϊςη
κριτόρια ςυνϊφειασ με την
Εθνικό τρατηγικό Ϊξυπνησ
Εξειδύκευςησ με την ΤΑ του
αν. Τπουργού (2η Ορθό
επανϊληψη Α.Π. 127502/
01.08.2016)
Προκηρύχθηκε ο 2οσ κύκλοσ
για τη χρηματοδότηςη των
ερευνητικών υποδομών και
την κϊλυψη του υπόλοιπου
50% των πόρων τησ
Επενδυτικόσ
προτεραιότητασ Ια του
ΕΠΑΝΕΚ (Χ0ΜΝ465307ΡΨΞ 29/07/2016).
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια
εκπλήρωςησ: 30/ 11/2016

2.1

Χηφιακή ανάπτυξη: Ϊνα
ςτρατηγικό πλαύςιο πολιτικόσ
για την ψηφιακό ανϊπτυξη με
ςτόχο την ενθϊρρυνςη
οικονομικϊ προςιτών, καλόσ
ποιότητασ και διαλειτουργικών
μϋςω τησ χρόςησ των ΣΠΕ
ιδιωτικών και δημόςιων
υπηρεςιών και αύξηςη του
βαθμού χρόςησ τουσ από τουσ
πολύτεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων
των ευϊλωτων ομϊδων, τισ
επιχειρόςεισ και τη δημόςια

ΜΕΡΙΚΨ

1.

2.

Να υφύςταται ςτρατηγικό
πλαύςιο ςτρατηγικόσ για την
ψηφιακό ανϊπτυξη, για
παρϊδειγμα, ςτο πλαύςιο τησ
εθνικόσ ό τησ περιφερειακόσ
ςτρατηγικόσ για ϋξυπνη
εξειδύκευςη, το οπούο
περιλαμβϊνει:

NAI

προώπολογιςμό και ιερϊρχηςη
των προτεραιοτότων των
δρϊςεων μϋςω ανϊλυςησ SWOT
ό παρεμφερούσ ανϊλυςησ,
ςύμφωνα με τον πύνακα

ΟΦΙ

Σο χρονοδιϊγραμμα εκπλόρωςησ
των ενεργειών που ϋχουν
αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο Δρϊςησ
τησ αιρεςιμότητασ παρουςιϊζει
ςημαντικό υςτϋρηςη.
Οι ενϋργειεσ που ϋχουν γύνει εύναι:
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31/3/2015

Γενικό
Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών
και Σαχυδρομεύων

Θεςμοθετόθηκε κεντρικό
δομό ενιαύου ςυντονιςμού
πολιτικόσ και υλοπούηςησ
δρϊςεων ΣΠΕ με τη ςύςταςη
τησ Γενικόσ Γραμματεύασ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

διούκηςη,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των
πρωτοβουλιών διαςυνοριακόσ
ςυνεργαςύασ

αποτελεςμϊτων του ψηφιακού
θεματολογύου για την Ευρώπη

Γενικό
Γραμματεύα
Δημοςύων
Επενδύςεων ΕΠΑ

3.

θα πρϋπει να ϋχει
πραγματοποιηθεύ ανϊλυςη όςον
αφορϊ την εξιςορρόπηςη τησ
υποςτόριξησ τησ ζότηςησ και
τησ προςφορϊσ τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΣΠΕ)

ΝΑΙ

4.

δεύκτεσ για τη μϋτρηςη τησ
προόδου των παρεμβϊςεων ςε
τομεύσ όπωσ ο ψηφιακόσ
γραμματιςμόσ, η ηλεκτρονικό
ϋνταξη, η ηλεκτρονικό
προςβαςιμότητα και η πρόοδοσ
τησ ηλεκτρονικόσ υγεύασ, εντόσ
των ορύων του ϊρθρου 168
ΛΕΕ, που ευθυγραμμύζονται,
κατϊ περύπτωςη, με τισ
Yυφιςτϊμενεσ ςυναφεύσ
τομεακϋσ, ενωςιακϋσ, εθνικϋσ ό
περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ

ΝΑΙ

5.

αξιολόγηςη των αναγκών για
την ενύςχυςη των ικανοτότων
ςτισ ΣΠΕ

ΟΦΙ

31/3/2015

Γενικό Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών
και Σαχυδρομεύων
Γενικό Γραμματεύα
Δημοςύων
Επενδύςεων – ΕΠΑ
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Χηφιακόσ Πολιτικόσ (Ν
4389/2016, 27.05.2016).
υγκροτόθηκε Ομϊδα
Εργαςύασ από το Γενικό
Γραμματϋα Χηφιακόσ
Πολιτικόσ για την
εκπλόρωςη των απαιτόςεων
που αφορούν την
αιρεςιμότητα 2.1
Εκτιμώμενη ημ/νια
αποςτολόσ ςτην Ε.Ε.
επικαιροποιημϋνου ςχεδύου
ςτρατηγικόσ για την
Χηφιακό Ανϊπτυξη :
10/10/2016.
Εκτιμώμενη ημ/νια
υποβολόσ τελικού κειμϋνου
ςτρατηγικόσ:30/10/2016

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

2.2

3.1

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Τποδομή δικτύων
πρόςβαςησ τησ γενιάσ (NGA):
Η ύπαρξη εθνικών ό
περιφερειακών ςχεδύων NGA
που λαμβϊνουν υπόψη τησ
περιφερειακϋσ δρϊςεισ για την
επύτευξη των ςτόχων τησ ΕΕ
για την πρόςβαςη υψηλόσ
ταχύτητασ ςτο διαδύκτυο, που
εςτιϊζονται ςε περιοχϋσ τησ
οπούεσ η αγορϊ δεν μπορεύ να
παρϋχει ανοικτό υποδομό με
προςιτό κόςτοσ και ςε
ικανοποιητικό ποιότητα,
ςύμφωνα με τησ κανόνεσ
ανταγωνιςμού και κρατικών
ενιςχύςεων τησ ΕΕ και
παρϋχουν προςβϊςιμεσ
υπηρεςύεσ τησ ευϊλωτεσ
ομϊδεσ.

Τλοπούηςη ςυγκεκριμϋνων
ενεργειών για την προώθηςη
τησ επιχειρηματικότητασ
λαμβϊνοντασ υπόψη την
«Πρϊξη για τησ Μικρϋσ
Επιχειρόςεισ» [Small Business
Act (SBA)]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Να ϋχει καταρτιςθεύ ϋνα εθνικό
ό/και περιφερειακό ςχϋδιο για
Τποδομϋσ Χηφιακόσ Πρόςβαςησ
Σησ Γενιϊσ που να περιλαμβϊνει:

ΝΑΙ

2.

ςχϋδιο επενδύςεων ςε υποδομϋσ
το οπούο θα βαςύζεται ςε μύα
οικονομικό ανϊλυςη και θα
λαμβϊνει υπόψη τισ
υφιςτϊμενεσ δημόςιεσ και
ιδιωτικϋσ υποδομϋσ και τα
δημοςιευμϋνα ςχϋδια ιδιωτικών
επενδύςεων

ΝΑΙ

Γενικό Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομεύων

3.

βιώςιμα αναπτυξιακϊ μοντϋλα
που ενιςχύουν τον ανταγωνιςμό
και παρϋχουν πρόςβαςη ςε
προςβϊςιμεσ, προςιτϋσ ςε
κόςτοσ, ποιοτικϋσ υποδομϋσ και
υπηρεςύεσ που ϋχουν λϊβει
μϋριμνα ωσ προσ τισ μελλοντικϋσ
τεχνολογικϋσ εξελύξεισ

ΝΑΙ

Γενικό Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομεύων

4.

μϋτρα για την ενεργοπούηςη
ιδιωτικών επενδύςεων

ΝΑΙ

Γενικό Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομεύων

1.

Οι ςυγκεκριμϋνεσ ενϋργειεσ
εύναι:
Μϋτρα για τη μεύωςη του
κόςτουσ και του χρόνου
ύδρυςησ επιχειρόςεων
λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ
ςτόχουσ του Small Business
Act

ΝΑΙ

2.

Μϋτρα για την χορόγηςη
αδειών ϋναρξησ και

ΝΑΙ
7

31/3/2015

Γενικό Γραμματεύα
Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομεύων

Ολοκληρώθηκε η διαδικαςύα
εκπλόρωςησ τησ αιρεςιμότητασ.
αναρτόθηκε ςχετικό επιςτολό
ςτην SFC με την οπούα αύρεται η
αυτοδϋςμευςη που αφορϊ την
επενδυτικό προτεραιότητα 2α.

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
ΝΑΙ/ΟΦΙ

ϊςκηςησ τησ ειδικότερησ
δραςτηριότητασ τησ
επιχειρόςεισ
3.

Η ύπαρξη ενόσ μηχανιςμού
για την παρακολούθηςησ
τησ εφαρμογόσ των μϋτρων
του SBA τα οπούα υπϊρχουν
και αξιολογούν την
επύπτωςη ςτισ ΜΜΕ

ΝΑΙ
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ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

4.1.

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Τλοπούηςη ενεργειών για την
προώθηςη οικονομικϊ
αποτελεςματικών βελτιώςεων
ςτην αποδοτικότητα τησ
χρόςησ ενϋργειασ από τησ
τελικούσ χρόςτεσ καθώσ και για
την προώθηςη οικονομικϊ
αποτελεςματικών επενδύςεων
ςτην Ενεργειακό
Αποδοτικότητα κατϊ την
καταςκευό ό ανακαύνιςη
κτηρύων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Θϋςπιςη μϋτρων για τη
διαςφϊλιςη των ελϊχιςτων
απαιτόςεων που αφορούν ςτην
ενεργειακό απόδοςη κτηρύων
ςύμφωνα με το Ωρθρο 3, το
Ωρθρο 4 και το Ωρθρο 5 τησ
Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ

ΟΦΙ

30/9/2015

Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ &
Ενϋργειασ, Δ/νςη
Ενεργειακών
Πολιτικών και
Ενεργειακόσ
Αποδοτικότητασ

υςτϊθηκε Επιτροπό
υντονιςμού για την
επικαιροπούηςη τησ εθνικόσ
νομοθεςύασ για την
ενεργειακό απόδοςη των
κτιρύων ςτο Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ και
Ενϋργειασ (ΤΑ ΑΠ
170914/109 22/01/2016)
Εκπονούνται οι 3 εκθϋςεισ
για τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ
(μονοκατοικύεσ,
πολυκατοικύεσ, γραφεύα).
Η ϋκθεςη για τισ
μονοκατοικύεσ
ολοκληρώθηκε και ςτϊλθηκε
ςτην Ε.Ε..
Η ϋκθεςη για τισ
πολυκατοικύεσ θα
ολοκληρωθεύ μϋχρι
30/09/2016.
Η ϋκθεςη για τα γραφεύα θα
ολοκληρωθεύ εντόσ του
Νοεμβρύου 2016. Με βϊςη τα
αποτελϋςματα των
εκθϋςεων θα αποφαςιςτεύ
αν απαιτεύται τροποπούηςη
του ΚΕΝΑΚ.
Νέα εκτιμώμενη ημ/νια
εκπλήρωςησ: 31/ 12/2016

2.

Λόψη μϋτρων για τη θϋςπιςη
τησ ςυςτόματοσ πιςτοπούηςησ
τησ ενεργειακόσ απόδοςησ
κτηρύων ςύμφωνα με το Ωρθρο

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
11 τησ Οδηγύασ 2010/31/ΕΕ.
3.

4.3

Τλοπούηςη ενεργειών για την
προώθηςη τησ παραγωγόσ και
διανομόσ ανανεώςιμων πηγών
ενϋργειασ.

ΝΑΙ

Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη
ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ωσ
προσ την ενεργειακό απόδοςη,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ
οδηγύασ 2012/27/ΕΕ· του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου

ΝΑΙ

4.

Μϋτρα ςύμφωνα με το Ωρθρο 13
τησ Οδηγύασ 2006/32/EΚ για
την αποδοτικότητα τησ χρόςησ
ενϋργειασ από τησ τελικούσ
χρόςτεσ και για τησ ενεργειακϋσ
υπηρεςύεσ, ϋτςι ώςτε να
διαςφαλιςθεύ η προμόθεια
ατομικών μετρητών ςε τελικούσ
καταναλωτϋσ, κατϊ το μϋτρο
που αυτό εύναι τεχνικϊ εφικτό,
οικονομικϊ εύλογο και ςε
αναλογικό ςχϋςη με την πιθανό
εξοικονόμηςη ενϋργειασ.

ΝΑΙ

1.

Να ϋχουν διαμορφωθεύ διαφανό
ςχόματα υποςτόριξησ να
διαςφαλύζεται προτεραιότητα
πρόςβαςησ ςτο ηλεκτρικό
δύκτυο ό εγγυημϋνη πρόςβαςη
και προτεραιότητα ςτη διανομό,
να ϋχουν διαμορφωθεύ
τυποποιημϋνοι κανόνεσ ςχετικϊ
με την κατανομό και τον
επιμεριςμό του κόςτουσ των
τεχνικών προςαρμογών που να
ϋχουν δημοςιοποιηθεύ ςύμφωνα

ΝΑΙ

10

Τπουργεύο
Περιβϊλλοντοσ &
Ενϋργειασ, Δ/νςη
Ενεργειακών
Πολιτικών και
Ενεργειακόσ
Αποδοτικότητασ

Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ
του κριτηρίου.
Η κατϊρτιςη μϋτρων
ολοκληρώθηκε τον Ιανουϊριο
2015 και ο ςχετικόσ ςτρατηγικόσ
ςχεδιαςμόσ απεςτϊλη ςτην ΕΕ.

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
με το Ωρθρο 14 (1), τα Ωρθρα 16
(2) και 16 (3) τησ Οδηγύασ
2009/28/EΚ.

7.4

Ανϊπτυξη ϋξυπνων
ςυςτημϊτων διανομόσ,
αποθόκευςησ και μεταφορϊσ
ενϋργειασ· Η ύπαρξη
ολοκληρωμϋνων ςχεδύων για
επενδύςεισ ςε ϋξυπνεσ
υποδομϋσ ενϋργειασ και
ρυθμιςτικών μϋτρων τα οπούα
ςυμβϊλλουν ςτη βελτύωςη τησ
ενεργειακόσ απόδοςησ και τησ
αςφϊλειασ του εφοδιαςμού.

ΝΑΙ

2.

Σο Κρϊτοσ-Μϋλοσ να ϋχει
υιοθετόςει ϋνα εθνικό ςχϋδιο
δρϊςησ για την ανανεώςιμη
ενϋργεια ςύμφωνα με το Ωρθρο
4 τησ Οδηγύασ 2009/28/EΚ.

ΝΑΙ

1.

Ϊχουν θεςπιςτεύ ολοκληρωμϋνα
ςχϋδια που περιγρϊφουν τισ
εθνικϋσ προτεραιότητεσ ςε
ενεργειακϋσ υποδομϋσ που
εύναι::

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

2.

ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 των
οδηγιών 2009/72/ΕΚ και
2009/73/ΕΚ, κατϊ περύπτωςη,
και

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

3.

ςε ςυμφωνύα με τα ςυναφό
περιφερειακϊ ςχϋδια
επενδύςεων βϊςει του ϊρθρου
12 και με το δεκαετϋσ ςχϋδιο
ανϊπτυξησ δικτύου τησ Ϊνωςησ
ςύμφωνα με το ϊρθρο 8,
παρϊγραφοσ 3, ςημεύο β των
κανονιςμών (ΕΚ) αριθ.
714/2009 του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου και υμβουλύου (
6 ) και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
υμβουλύου και

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

4.

ςε ςυμφωνύα με το ϊρθρο 3
παρϊγραφοσ 4 του κανονιςμού
αριθ. 347/2013/ΕΕτου του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

11

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
υμβουλύου

8.2

Αυτοαπαςχόληςη,
επιχειρηματικότητα και
δημιουργύα επιχειρόςεων: η
ύπαρξη τησ ςτρατηγικού
πλαιςίου πολιτικήσ για χωρίσ
αποκλειςμούσ υποςτήριξη
τησ εκκίνηςησ

ΝΑΙ

5.

Σα ςχϋδια αυτϊ θα
περιλαμβϊνουν:

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

—

ρεαλιςτικό και ώριμη ςειρϊ
ϋργων για τα οπούα προβλϋπεται
ςτόριξη από το ΕΣΠΑ

6.

μϋτρα για την επύτευξη των
ςτόχων κοινωνικόσ και
οικονομικόσ ςυνοχόσ και
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ,
με βϊςη τα ϊρθρα 3
παρϊγραφοσ 10 τησ οδηγύασ
2009/72/ΕΚ και ϊρθρο 3
παρϊγραφοσ 7 τησ οδηγύασ
2009/73/ΕΚ

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

7.

μϋτρα για τη βελτιςτοπούηςη
τησ χρόςησ τησ ενϋργειασ και
την προώθηςη τησ ενεργειακόσ
απόδοςησ ςύμφωνα με τα
ϊρθρα 3 παρϊγραφοσ 11 τησ
οδηγύασ 2009/72/ΕΚ και 3
παρϊγραφοσ 8 τησ οδηγύασ
2009/73/ΕΚ

ΝΑΙ

ΤΠΑΠΕΝ/Γενικό
Γραμματεύα Ενϋργειασ

1.

Τφύςταται ϋνα ςτρατηγικό
πλαύςιο πολιτικόσ για χωρύσ
αποκλειςμούσ υποςτόριξη τησ
εκκύνηςησ, με τα εξόσ ςτοιχεύα:

ΝΑΙ

2.

μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με
ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου και
του κόςτουσ που ςυνεπϊγεται η
ςύςταςη μιασ επιχεύρηςησ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ
ςτόχουσ τησ πρωτοβουλύασ SBA

8.5

Προςαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήςεων και των
επιχειρηματιών ςτην
αλλαγή: Η ύπαρξη πολιτικών
που ϋχουν ςτόχο να ευνοόςουν
την πρόβλεψη και τη ςωςτό
διαχεύριςη τησ αλλαγόσ και τησ
αναδιϊρθρωςησ.

ΜΕΡΙΚΨ

3.

μϋτρα που ϋχουν θεςπιςτεύ με
ςτόχο τη μεύωςη του χρόνου
που απαιτεύται για την ϋκδοςη
αδειών και εγκρύςεων για τη
ςύςταςη και ϊςκηςη ειδικόσ
δραςτηριότητασ μιασ
επιχεύρηςησ, λαμβϊνοντασ
υπόψη τουσ ςτόχουσ τησ
πρωτοβουλύασ SBA

ΝΑΙ

4.

δρϊςεισ που ςυνδϋουν τισ
κατϊλληλεσ υπηρεςύεσ
ανϊπτυξησ επιχειρόςεων και
χρηματοοικονομικών
υπηρεςιών (πρόςβαςη ςε
κεφϊλαιο), οι οπούεσ
περιλαμβϊνουν την προςϋγγιςη
μειονεκτουςών ομϊδων,
περιοχών ό και των δύο, εφόςον
απαιτεύται.

ΝΑΙ

1.

Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα
για την υποςτόριξη των
κοινωνικών εταύρων και των
δημοςύων αρχών ώςτε να
αναπτύςςουν και να
παρακολουθούν ενεργητικϋσ
προςεγγύςεισ για την αλλαγό και
την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα
προωθούν την πρόβλεψη τησ
αλλαγόσ

ΝΑΙ

2.

Ϊχουν τεθεύ ςε εφαρμογό μϋςα
για την υποςτόριξη των
κοινωνικών εταύρων και των

ΟΦΙ
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31.12.2015

Δ/νςη
Απαςχόληςησ,
Μονϊδα Ανϊλυςησ

Σο ΕΙΕΑΑΔ ολοκλόρωςε και
κατϋθεςε ςτο Τπ. Εργαςύασ
Ϊκθεςη Αποτύμηςησ για το

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
δημοςύων αρχών ώςτε να
αναπτύςςουν και να
παρακολουθούν ενεργητικϋσ
προςεγγύςεισ για την αλλαγό και
την αναδιϊρθρωςη, τα οπούα
προωθούν την προετοιμαςύα και
τη διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ
αναδιϊρθρωςησ

και Σεκμηρύωςησ
και Δ/νςη
Πληροφορικόσ)Τπουργεύο
Εργαςύασ,
Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και
Πρόνοιασ
Εθνικό Ινςτιτούτο
Εργαςύασ και
Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)

Πρόγραμμα τησ Διαρθρωτικόσ
προςαρμογόσ και Πρόταςη για το
βαςικό ςχεδιαςμό και την
εξειδύκευςη του Πρ/τοσ
Διαρθρωτικόσ Προςαρμογόσ για
την Π.Π 2014-2020.
Παρϊλληλα, η Δ/νςη
Απαςχόληςησ ανϋπτυξε «Σχέδιο
Δράςησ για την επαπειλούμενη
ανεργία» το οπούο αποτϋλεςε τη
βϊςη τησ ςυζότηςησ ςτην Ομϊδα
Εργαςύασ που ςύςτηςε το Τπ.
Εργαςύασ με εκπροςώπουσ των
ΕΙΕΑΔ/ ΟΑΕΔ/ ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ/
Κοινωνικών Εταύρων/ ΕΠΑΝΕΚ/
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Ακολούθωσ το Τπ. Εργαςύασ
ολοκλόρωςε το «Σχέδιο Δράςησ
με μέτρα προετοιμαςίασ και
διαχείριςησ τησ αλλαγήσ και τησ
αναδιάρθρωςησ» το οπούο
απϋςτειλε ςτισ 07.03.2016 για
ϊτυπη διαβούλευςη ςτην ΕΕ. τισ
18.04.2016 η ΕΕ ϋςτειλε ςχόλια
τα οπούα ϋλαβαν υπόψη οι
ελληνικϋσ υπηρεςύεσ προκειμϋνου
να υποβϊλουν το νϋο χϋδιο
Δρϊςησ ςτισ 05.08.2016. Αρχϋσ
επτϋμβρη (06.09.2016) η ΕΕ
ϋςτειλε ςχόλια επύ του
τροποποιημϋνου χεδύου τα
οπούα και επεξεργϊζονται ςτην
παρούςα φϊςη οι αρμόδιεσ
υπηρεςύεσ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

10.4

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Η ύπαρξη εθνικού ό
περιφερειακού ςτρατηγικού
πλαιςύου πολιτικόσ για την
ανϊπτυξη τησ ποιότητασ και
τησ αποτελεςματικότητασ των
ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ
(ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του
ϊρθρου 165 ΛΕΕ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ
ΝΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Να υφύςταται εθνικό ό
περιφερειακό ςτρατηγικό
πλαύςιο πολιτικόσ για την
αύξηςη τησ ποιότητασ και τησ
αποτελεςματικότητασ των
ςυςτημϊτων επαγγελματικόσ
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ
(ΕΕΚ), εντόσ των ορύων του
ϊρθρου 165 τησ ΛΕΕ, που
περιλαμβϊνει μϋτρα:

ΝΑΙ

31.12.2015

Γενικό Γραμματεύα-Τπουργεύο
Εργαςύασ,
Κοινωνικόσ
Αςφϊλιςησ και
Πρόνοιασ
Τπουργεύο Παιδεύασ
Ϊρευνασ και
Θρηςκευμϊτων
(ΙΕΠ, ΓΓΔΒΜ)

Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ
των κριτηρίων τησ
αιρεςιμότητασ.
το πλαύςιο εκπλόρωςησ τησ
αιρεςιμότητασ ςυςτϊθηκε
ςυντονιςτικό επιτροπό
αποτελούμενη από εκπροςώπουσ
του του ΤΠΕΘ, του Τπ. Εργαςύασ
και του ΟΑΕΔ.
Η ςυντονιςτικό επιτροπό
κατϊρτιςε Οδικό Φϊρτη ςτον
οπούο εξειδικεύονταν οι δρϊςεισ
ανϊ φορϋα και το
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςόσ
τουσ.
τη ςυνϋχεια το ΤΠΕθ ςε
ςυνεργαςύα με το Τπ. Εργαςύασ
και τον ΟΑΕΔ κατϊρτιςε τη
τρατηγικό για την ΕΕΚ
(υποκεφϊλαιο τησ οπούασ εύναι η
ςτρατηγικό για τη μαθητεύα).
τισ 09.06.2016 υποβλόθηκε η
ςχετικό αυτοαξιολόγηςη ςτην ΕΕ
και αναρτόθηκε το κεύμενο
πολιτικόσ ςτην SFC και με την
Ref.Ares(2016)3561631 18.07.2016 επιςτολό τησ ΕΕ η
αιρεςιμότητα θεωρεύται
εκπληρωμϋνη.

2.

για τη βελτύωςη τησ ςυνϊφειασ
των ςυςτημϊτων ΕΕΚ με την
αγορϊ εργαςύασ, ςε ςτενό
ςυνεργαςύα με τουσ ςχετικούσ

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ
ΝΑΙ/ΟΦΙ

φορεύσ καθώσ και μϋςω
μηχανιςμών πρόβλεψησ των
αναγκών ςε δεξιότητεσ, τησ
προςαρμογόσ των
προγραμμϊτων ςπουδών και
τησ ενύςχυςησ ςυςτημϊτων
μϊθηςησ με βϊςη την εργαςύα
ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ τησ

11

Η ύπαρξη ςτρατηγικού
πλαιςύου πολιτικόσ για την
ενίςχυςη τησ διοικητικήσ
αποτελεςματικότητασ των
κρατών μελών,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
μεταρρύθμιςησ τησ δημόςιασ

ΝΑΙ

3.

για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ
και τησ ελκυςτικότητασ τησ
επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ
και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ), μεταξύ
ϊλλων μϋςω τησ καθιϋρωςησ
μιασ εθνικόσ προςϋγγιςησ
διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ για
την ΕΕΚ (για παρϊδειγμα
ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό
Πλαύςιο Αναφορϊσ για τη
Διαςφϊλιςη τησ Ποιότητασ ςτην
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη) και τησ εφαρμογόσ
των μϋςων διαφϊνειασ και
αναγνώριςησ, όπωσ, για
παρϊδειγμα, το Ευρωπαώκό
ύςτημα Ακαδημαώκών
Μονϊδων για την
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςησ (ECVET).

ΝΑΙ

1.

1. Καθιερώνεται και τύθεται ςε
εφαρμογό ϋνα ςτρατηγικό
πλαύςιο πολιτικόσ για την
ενύςχυςη τησ διοικητικόσ
απόδοςησ των δημόςιων αρχών
των κρατών μελών και των
ικανοτότων τουσ, με τα

ΝΑΙ
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ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

διούκηςησ.

ακόλουθα ςτοιχεύα:
2.

ανϊλυςη και ςτρατηγικό
ςχεδιαςμό των νομικών,
οργανωτικών ό/και
διαδικαςτικών ενεργειών
μεταρρύθμιςησ

ΝΑΙ

3.

ανϊπτυξη ςυςτημϊτων
διαχεύριςησ ποιότητασ.

ΝΑΙ

31/03/2015

Διεύθυνςη
Οργανωτικών
Μεταρρυθμύςεων Τπουργεύο
Εςωτερικών και
Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ

Ικανοποιούνται οι απαιτήςεισ
του κριτηρίου τησ
αιρεςιμότητασ.
Η Διεύθυνςη Ποιότητασ &
Αποδοτικότητασ του Τπουργεύου
Εςωτερικών και Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ ολοκλόρωςε
ςτο τϋλοσ Απριλύου 2015 την
εκπόνηςη του χεδύου Δρϊςησ
για την Ποιότητα και τη
τοχοθεςύα.
Σο ςχετικό κεύμενο αναρτόθηκε
ςτην SFC ςτισ 16.06.2015.
ημειώνεται ότι ο Ν. 4369/2016
(ΥΕΚ 33 Α’ – 27.02.2016) με το
ϊρθρο 22 και την παρ. 3 του
ϊρθρου 31 καθιερώνει την
υποχρεωτικότητα τησ εφαρμογόσ
τησ ςτοχοθεςύασ ςτη Δημόςια
Διούκηςη (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των ΟΣΑ) και ειςϊγει την
εφαρμογό του κοινού πλαιςύου
αξιολόγηςησ ςε ρητϊ επιλεγμϋνεσ
από τα Τπουργεύα υπηρεςύεσ
τουσ.
τισ 19.07.2016 οι ελληνικϋσ
αρχϋσ υπϋβαλαν την αυτοαξιολόγηςό τουσ όςον αφορϊ την
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΝΑΙ/ ΟΦΙ/
ΜΕΡΙΚΨ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ
Α ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ
και αναμϋνεται ϊμεςα η
απϊντηςη των υπηρεςιών τησ ΕΕ.
4.

ολοκληρωμϋνεσ δρϊςεισ για την
απλούςτευςη και
εξορθολογιςμό των διοικητικών
διαδικαςιών

ΝΑΙ

5.

ανϊπτυξη και εφαρμογό
ςτρατηγικών και πολιτικών για
τουσ ανθρώπινουσ πόρουσ που
καλύπτουν τισ κύριεσ ελλεύψεισ
ςτον τομϋα αυτό

ΝΑΙ

6.

ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε όλα τα
επύπεδα τησ επαγγελματικόσ
ιεραρχύασ ςτο πλαύςιο των
δημόςιων αρχών

ΝΑΙ

7.

ανϊπτυξη διαδικαςιών και
εργαλεύων παρακολούθηςησ και
αξιολόγηςησ.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

1

2

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Η ύπαρξη διοικητικόσ
ικανότητασ για την
υλοπούηςη και την
εφαρμογό τησ
νομοθεςύασ και τησ
πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ
κατϊ των διακρύςεων
ςτο πεδύο των ΕΔΕΣ.

Η ύπαρξη διοικητικόσ
ικανότητασ για την
υλοπούηςη και την
εφαρμογό τησ
νομοθεςύασ και τησ
πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ
για την ιςότητα των
φύλων ςτο πεδύο των
ΕΔΕΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο
των κρατών μελών για τη
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι
αρμόδιοι για την προώθηςη τησ
ύςησ μεταχεύριςησ όλων των
ατόμων ςε όλη τη διϊρκεια τησ
προετοιμαςύασ και τησ
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ρυθμύςεων για την παροχό
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ.

ΝΑΙ

2.

Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του
προςωπικού των αρχών που
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και
τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ
τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ
πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την
καταπολϋμηςη των διακρύςεων.

ΝΑΙ

1.

Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το
θεςμικό και το νομικό πλαύςιο
των κρατών μελών για τη
ςυμμετοχό φορϋων που εύναι
αρμόδιοι για την ιςότητα των
φύλων ςε όλη τη διϊρκεια τησ
προετοιμαςύασ και τησ
εφαρμογόσ των προγραμμϊτων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ρυθμύςεων για την παροχό
ςυμβουλών ςε θϋματα ιςότητασ
των φύλων ςτισ δραςτηριότητεσ
που ςυνδϋονται με τα ΕΔΕΣ.

ΝΑΙ
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ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

3

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Αναπηρύα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
2.

Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη του
προςωπικού των αρχών που
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και
τον ϋλεγχο των ΕΔΕΣ ςτουσ
τομεύσ τησ νομοθεςύασ και τησ
πολιτικόσ τησ Ϊνωςησ για την
ιςότητα των φύλων καθώσ και
τησ ενςωμϊτωςησ τησ
διϊςταςησ του φύλου.

1.

Ρυθμύςεισ ςύμφωνα με το
θεςμικό και νομικό πλαύςιο των
ΚΜ για τη διαβούλευςη και τη
ςυμμετοχό φορϋων
επιφορτιςμϋνων με την
προςταςύα των δικαιωμϊτων
ατόμων με αναπηρύα ό
αντιπροςωπευτικών
οργανιςμών ατόμων με
αναπηρύα ό ϊλλων ςχετικών
ενδιαφερομϋνων, ςτη διϊρκεια
τησ προετοιμαςύασ και
υλοπούηςησ των προγραμμϊτων.

ΝΑΙ

2.

Ρυθμύςεισ για την εκπαύδευςη
του προςωπικού των αρχών που
ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη και
τον ϋλεγχο των ESI funds ςτουσ
τομεύσ τησ εφαρμοςτϋασ
κοινοτικόσ και διεθνούσ
νομοθεςύασ και πολιτικόσ για
την αναπηρύα,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
προςβαςιμότητασ και τησ
πρακτικόσ εφαρμογόσ του
UNCRPD όπωσ
αντικατοπτρύζεται ςτην ΕΕ και

ΝΑΙ
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ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

εθνικό νομοθεςύα, ανϊλογα με
την περύπτωςη.

4

Η ύπαρξη ρυθμύςεων
για την αποτελεςματικό
εφαρμογό τησ
νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ
περύ δημόςιων
ςυμβϊςεων (Δ) ςτο
πεδύο των ΕΔΕΣ

ΜΕΡΙΚΨ

3.

Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν την
παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ
του ϊρθρου 9 του UNCRPD ςε
ςχϋςη με τα ESI funds διϊρκεια
τησ προετοιμαςύασ και
υλοπούηςησ των
Προγραμμϊτων.

ΝΑΙ

1.

Ρυθμύςεισ για την
αποτελεςματικό εφαρμογό των
κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ
δημόςιων ςυμβϊςεων μϋςω
κατϊλληλων μηχανιςμών.

ΟΦΙ

2.

Ρυθμύςεισ που διαςφαλύζουν
διαφανεύσ διαδικαςύεσ ανϊθεςησ
ςυμβϊςεων

ΟΦΙ

31/12/2016

31/12/2015

ΕΑΑΔΗΤ
Τπουργεύο
Οικονομύασ,
Ανϊπτυξησ &
Σουριςμού
Τπουργεύο
Τποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων
Τπουργεύο
Δικαιοςύνησ

Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ
υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ
επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το
action plan του
επικαιροποιημϋνου MOU και οι
οπούεσ αναφϋρονται ςτην
εκπλόρωςη του 1ου κριτηρύου τησ
αιρεςιμότητασ.

Γενικό Γραμματεύα
Εμπορύου (ΓΓΕ)

Οι αρμόδιεσ ελληνικϋσ υπηρεςύεσ
υλοποιούν τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ
επιμϋρουσ δρϊςεισ που περιϋχει το
action plan του
επικαιροποιημϋνου MOU και οι
οπούεσ αναφϋρονται ςτην
εκπλόρωςη του 2ου κριτηρύου τησ
αιρεςιμότητασ.

ημειώνεται ότι ςτισ 08.08.2016
ψηφύςτηκε το νϋο νομοθετικό
πλαύςιο για τισ δημόςιεσ
ςυμβϊςεισ το οπούο ενςωματώνει
τισ Οδηγύεσ 2014/23/ΕΕ,
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Νέα εκτιμώμενη ημ/νια
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

εκπλήρωςησ του κριτηρίου:
31/12/2016

5

Η ύπαρξη ρυθμύςεων
για την αποτελεςματικό
εφαρμογό τησ
νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ
περύ κρατικών
ενιςχύςεων ςτο πεδύο
των ΕΔΕΣ

ΝΑΙ

3.

Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και
την ενημϋρωςη του προςωπικού
που αςχολεύται με τη διαχεύριςη
των κονδυλύων των ΕΔΕΣ

4.

Ρυθμύςεισ για την εξαςφϊλιςη
τησ διοικητικόσ ικανότητασ για
την εφαρμογό των κανόνων τησ
Ϊνωςησ περύ δημοςύων
ςυμβϊςεων

ΝΑΙ

ΟΦΙ
ΝΑΙ

1.

Ρυθμύςεισ για την
αποτελεςματικό εφαρμογό των
κανόνων τησ Ϊνωςησ περύ
κρατικών ενιςχύςεων

ΝΑΙ

2.

Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και
την ενημϋρωςη του προςωπικού
που αςχολεύται με τη διαχεύριςη
των κονδυλύων των ΕΔΕΣ.

ΝΑΙ

3. Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ
διοικητικόσ ικανότητασ για την
εφαρμογό των κανόνων τησ
Ϊνωςησ περύ κρατικών
ενιςχύςεων

ΝΑΙ
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31/12/2015

ΕΑΑΔΗΤ
ΕΚΔΔΑ
ΓΓΕ
Τπουργεύο
Τποδομών
Μεταφορών και
Δικτύων
Τπουργεύο
Οικονομύασ,
Ανϊπτυξησ και
Σουριςμού
ΕΑ
ΜΟΔ ΑΕ

Η υλοπούηςη των δρϊςεων
ολοκληρώθηκε ςύμφωνα με το
χϋδιο που εύχε ςυμφωνηθεύ με
την ΕΕ.

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

6

7

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

Η ύπαρξη ρυθμύςεων
για την αποτελεςματικό
εφαρμογό τησ
περιβαλλοντικόσ
νομοθεςύασ τησ Ϊνωςησ
ςχετικϊ με την ΕΠΕ και
τη ΠΕ.

Η ύπαρξη μιασ
αναγκαύασ ςτατιςτικόσ
βϊςησ για τισ
αξιολογόςεισ εκτύμηςησ
τησ
αποτελεςματικότητασ
και τησ επύπτωςησ των
προγραμμϊτων.
Η ύπαρξη ενόσ
ςυςτόματοσ δεικτών
αποτελεςμϊτων που
εύναι απαραύτητο για
την επιλογό των
δρϊςεων οι οπούεσ
ςυμβϊλλουν
αποτελεςματικότερα
ςτην επιδύωξη των

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ
ΝΑΙ

ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
1.

Ρυθμύςεισ για την
αποτελεςματικό εφαρμογό των
οδηγιών 201/92/ΕΕ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου (ΕΠΕ) για την
οδηγύα 200/42/ΕΕ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και
του υμβουλύου (ΠΕ)

ΝΑΙ

2.

Ρυθμύςεισ για την κατϊρτιςη και
την ενημϋρωςη του προςωπικού
που αςχολεύται με την
εφαρμογό των οδηγιών για την
ΕΠΕ και τη ΠΕ

ΝΑΙ

3.

Ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ
επϊρκειασ τησ διοικητικόσ
ικανότητασ.

ΝΑΙ

1.

Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη
ςυλλογό και ϊθροιςη των
ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα
ακόλουθα ςτοιχεύα:

ΟΦΙ

—

τον προςδιοριςμό των πόρων
και των μηχανιςμών που
διαςφαλύζουν τη ςτατιςτικό
επικύρωςη

2.

Ρυθμύςεισ για την ϋγκαιρη
ςυλλογό και ϊθροιςη των

ΟΦΙ
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ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

31/10/2015

30/06/2016

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

Εθνικό Αρχό
υντονιςμού/
ΕΤΑ – Μονϊδα
Β’ χεδιαςμού &
Αξιολόγηςησ/
ΕΤΕΚΣ/ΕΤ ΟΠ/
ΕΤΘΤ/
Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ/ Τπ.
Εργαςύασ/ Αρχό
Προςταςύασ
Προςωπικών
Δεδομϋνων
ΕΤΑ – Μονϊδα
Β’/ ΕΤΘΤ/

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Με βϊςη τισ ενϋργειεσ που ϋχουν
αποτυπωθεύ ςτο χϋδιο δρϊςησ,
ικανοποιούνται οι απαιτόςεισ
των κριτηρύων 3 & 5. Από τισ 18
κοινϋσ (μεταξύ των ΕΠ) ενϋργειεσ
του χεδύου Δρϊςησ ϋχουν
υλοποιηθεύ οι 10.
Σο ςχϋδιο δρϊςησ για την
εκπλόρωςη τησ αιρεςιμότητασ 7
υλοποιεύται από το Μϊιο του
2014 με προθεςμύα ολοκλόρωςησ
τον Απρύλιο του 2016.
Αναλυτικότερα:
το πλαύςιο του κριτηρύου 1:
υςτϊθηκε μηχανιςμόσ για
την εκπλόρωςη τησ
αιρεςιμότητασ με τη μορφό

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

επιθυμητών
αποτελεςμϊτων, για
την παρακολούθηςη τησ
προόδου για την
επύτευξό των
αποτελεςμϊτων και τη
διενϋργεια
αξιολογόςεων
επιπτώςεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

—
3.

—

4.

—
5.

—

6.

ςτατιςτικών δεδομϋνων, οι
οπούεσ περιλαμβϊνουν τα
ακόλουθα ςτοιχεύα :
Ρυθμύςεισ για τη δημοςύευςη και
τη δημόςια διϊθεςη των
ςωρευτικών δεδομϋνων
Αποτελεςματικό ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Επιλογό δεικτών
αποτελϋςματοσ για κϊθε
πρόγραμμα, παρϋχοντασ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τι
παρακινεύ την επιλογό των
δρϊςεων πολιτικόσ που
χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα
Αποτελεςματικό ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Θϋςπιςη ςτόχων για αυτούσ
τουσ δεύκτεσ
Αποτελεςματικό ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που
περιλαμβϊνει:
Σόρηςη των ακόλουθων
προώποθϋςεων για κϊθε δεύκτη:
ςταθερότητα και ςτατιςτικό
επικύρωςη, ςαφόνεια τησ
κανονιςτικόσ ερμηνεύασ,
ανταπόκριςη ςτην πολιτικό,
ϋγκαιρη ςυλλογό των ςτοιχεύων
Αποτελεςματικό ςύςτημα
δεικτών παρακολούθηςησ που

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ/ ΜΟΔ ΑΕ

31/12/2014

Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ

ΟΦΙ

30/04/2016

Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ

ΟΦΙ

31/12/2014

Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ

30/04/2016

ΕΤΑ/ΕΤΕΚΣ/
ΕΤ ΟΠ/

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΦΙ
24

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

διυπηρεςιακόσ ομϊδασ
εργαςύασ ςτην ΕΑ.
Καταρτύςθηκαν 3 αναλυτικϋσ
οδηγύεσ για τη φϊςη
ςχεδιαςμού και επύςημησ
υποβολόσ των
προγραμμϊτων.
Καταρτύςθηκε και απεςτϊλη
ςτην Ε.Ε. ϋγγραφο με τύτλο
«Ενιαύο ςύςτημα
παρακολούθηςησ δεικτών
ΕΠΑ 2014-2020» που
καλύπτει όλα τα
Προγρϊμματα 2014 – 2020
(πλην Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ).
Σο ϋγγραφο ϋχει δυναμικό
χαρακτόρα και ϋχει ςαν
ςτόχο να αποτελϋςει ϋνα
δημόςια διαθϋςιμο ϋγγραφο
περιγραφόσ του ςυςτόματοσ
παρακολούθηςησ δεικτών
για όλα τα Ευρωπαώκϊ
Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ
Σαμεύα ςε εθνικό επύπεδο και
να υποβληθεύ ςτισ αρμόδιεσ
υπηρεςύεσ τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ ωσ οριζόντιο
υποςτηρικτικό ϋγγραφο
εκπλόρωςησ τησ γενικόσ
αιρεςιμότητασ 7.
Τπεγρϊφη Μνημόνιο
υνεργαςύασ μεταξύ ΕΑ και
ΕΛΣΑΣ , ενεργοποιόθηκε και
λειτουργεύ ο μηχανιςμόσ
ςτατιςτικόσ επικύρωςησ, για

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ
περιλαμβϊνει:

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

Διαχειριςτικϋσ
Αρχϋσ

— Διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν

ότι όλεσ οι πρϊξεισ που
χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα περιλαμβϊνουν ϋνα
αποτελεςματικό ςύςτημα
δεικτών

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

τη ςυμπλόρωςη δελτύων
ταυτότητασ όλων των
δεικτών από τισ ΔΑ.
Ολοκληρώθηκε η περιγραφό
και ενεργοποιόθηκε το
ςύςτημα ςυλλογόσ/
αποθόκευςησ/αναφορϊσ/
μετϊδοςησ ςτοιχεύων
μεμονωμϋνων ςυμμετοχών
ςτο ΕΚΣ, για τουσ δεύκτεσ
που μετρώνται με
‘microdata'.
Προετοιμϊςθηκε ςε
ςυνεργαςύα με την Αρχό
Προςταςύασ Προςωπικών
Δεδομϋνων και ψηφύςθηκε
νομικό ρύθμιςη για την
προςταςύα προςωπικών
δεδομϋνων ςτην
παρακολούθηςη των δεικτών
ΕΚΣ( Νόμοσ 4403/2016)
(Σε εξέλιξη βρίςκονται εργαςίεσ
ςχολιαςμού του εγχειριδίου
διαδικαςιών ΣΔΕ αναφορικά με
δείκτεσ , η αξιολόγηςη πηγών
δεικτών αποτελέςματοσ και η
προςαρμογή του ΟΠΣ ΕΣΠΑ ςε
θέματα δεικτών).
το πλαύςιο του κριτηρύου 3:
Ολοκληρώθηκε ανϊλυςη
ςχετικϊ με το τι παρακινεί
την επιλογή των δράςεων
πολιτικήσ που
χρηματοδοτούνται από το
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

κάθε πρόγραμμα , διαθϋςιμη
ςτισ εκθϋςεισ εκ των
προτϋρων αξιολόγηςησ των
ΕΠ ΕΣΠΑ-ΕΚΣ-Σ, όπωσ
υπεβλόθηςαν μϋςω τησ
sfc2014 το Δεκϋμβριο του
2014.
το πλαύςιο του κριτηρύου 4:
Ολοκληρώθηκε με την
επύςημη υποβολό των
προγραμμϊτων το Δεκϋμβριο
του 2014 η ενϋργεια επιλογόσ
δεικτών αποτελϋςματοσ,
εκροών και πλαιςύων
επιδόςεων με τιμϋσ βϊςησ και
ςτόχου για κϊθε Ε.Π.
Ολοκληρώθηκαν 8 εκ των 20
ειδικών ςχεδύων δρϊςησ
κϊλυψησ ελλεύψεων ςε
ςτοιχεύα (τιμϋσ βϊςησ,
ςτόχου, μϋθοδοι μϋτρηςησ)
δεικτών αποτελϋςματοσ.
Αναρτόθηκαν ςτη βϊςη
SFC επιςτολϋσ για την
κϊλυψη των ελλεύψεων ςε
4 δεύκτεσ. ε εξϋλιξη από
την ΕΤΑ πρόταςη
αντικατϊςταςησ ό
τεκμηριωμϋνησ
αιτιολόγηςησ μη αλλαγόσ
των υπόλοιπων δεικτών
ςε ςχϋδιο δρϊςησ.
το πλαύςιο του κριτηρύου 5:
Περιελόφθηςαν οι ςχετικϋσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ - ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

Α/Α

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ
ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ

ΝΑΙ/ ΟΦΙ/ ΜΕΡΙΚΨ

ΝΑΙ/ΟΦΙ

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΛΗΡΨΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ
ΥΟΡΕΙ

ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΠΛΗΡΨΗ

αναλύςεισ (αξιολόγηςη
κριτηρύων ποιότητασ
δεικτών) ςτο πλαύςιο των
εκθϋςεων εκ των προτϋρων
αξιολόγηςησ των ΕΠ.
το πλαύςιο του κριτηρύου 6:
Σο ζότημα δεικτών ςε επύπεδο
πρϊξησ αντιμετωπύζεται ςε
ςχόλια τησ ΕΤΑ για την
προςαρμογό λειτουργικών
περιοχών του εγχειριδύου
λειτουργιών ΔΕ ςτισ απαιτόςεισ
παρακολούθηςησ δεικτών. ε
εξϋλιξη βρύςκεται η ανϊπτυξη
ενόσ πλαιςύου ςυλλογόσ
δεδομϋνων για τη διενϋργεια
αξιολογόςεων επιπτώςεων.

27

