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1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ,
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
1.1 Στρατηγική για τη συμβολή του επιχειρησιακού προγράμματος στη στρατηγική
της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
1.1.1 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος σε σχέση με τη συμβολή του στην
υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώδιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
1.1.1.1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες
Η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς και σταθεροποίησε τη θέση της
στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2005-2010. Bρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο
ανάπτυξης στην ΕΕ και χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια σε μετάβαση. Το κατά κεφαλήν
εισόδημα της Περιφέρειας αντιστοιχούσε το 2011 στο 87% του μέσου της χώρας και
περίπου στο 69% του μέσου των 28 χωρών της ΕΕ. Oικονομική δραστηριότητα και
απασχόληση κορυφώθηκαν το 2008. Ενισχύθηκαν οι κλάδοι του τουρισμού, του
εμπορίου, η κατασκευή ακινήτων και εν μέρει η μεταποίηση. Yποχώρησε ο πρωτογενής
τομέας ως προς την παραγωγή, αλλά και ως προς την απασχόληση. Η Κρήτη διαθέτει
μια ικανοποιητική σύνθεση οικονομικών δραστηριοτήτων, παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια η ανάπτυξη στηρίχθηκε υπέρμετρα στις επενδύσεις ακινήτων.
Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις
διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας ενώ προκάλεσαν επιπτώσεις
διαφοροποιημένες χωρικά και κλαδικά, σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, τη
σύνθεση των εισοδημάτων και την απασχόληση.
Η ένταση της κρίσης στην Κρήτη μετά το 2009 απεικονίζεται στους δείκτες συγκυρίας.
Η οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε ταχύτερα από το μέσο όρο της χώρας. Η
ύφεση σε ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση τουριστικών
υπηρεσιών ενώ μειώθηκε η δαπάνη ανά επίσκεψη. Η δημοσιονομική προσαρμογή
περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα μέσω αυξημένης φορολογίας με αποτέλεσμα τη
δραστική μείωση της κατανάλωσης. Η περιορισμένη ρευστότητα μειώνει τις
δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων επηρεάζοντας δυσμενώς τη λειτουργία
τους και τα επενδυτικά τους σχέδια. Η επιδείνωση του κλίματος οδηγεί στη φυγή
κεφαλαίων, την αναβολή των επενδύσεων και τη μετανάστευση εξειδικευμένου
προσωπικού. Η συνισταμένη αυτών των επιρροών σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες
διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας, δημιουργούν συνθήκες κρίσης, η
οποία εκδηλώνεται με πτώση της οικονομικής δραστηριότητας και εκτίναξη της
ανεργίας η οποία για πρώτη φορά εμφανίζει τάσεις σύγκλισης με τον εθνικό μέσο όρο
(24,4% έναντι 27,3% Μ.Ο χώρας για το 2013), με υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες
(23,9% έναντι 20,7% των ανδρών).
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Η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η συσσώρευση κεφαλαίου και οι δημόσιες
επενδύσεις έχουν δημιουργήσει ισχυρούς πόλους ανάπτυξης σε επιλεγμένους τομείς. Η
περιφερειακή οικονομία εξειδικεύεται σε οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται
με την αγροτική οικονομία (19,4% της απασχόλησης) τον τουρισμό και το εμπόριο
(35,4% της απασχόλησης). Με βάση την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής ο τουρισμός και
το εμπόριο συγκεντρώνουν το 35% της οικονομικής δραστηριότητας, η γεωργία το 9%,
η μεταποίηση/ενέργεια και οι κατασκευές το 9% με τη διαχείριση ακινήτων να
προσεγγίζει το 10% (από 8% το 2005). Ο τουρισμός και σημαντικό τμήμα της αγροτικής
και μεταποιητικής παραγωγής απευθύνονται στις διεθνείς αγορές.
Η δομή των εξαγωγών επιβεβαιώνει τις κλαδικές εξειδικεύσεις της περιφερειακής
οικονομίας με κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι εξαγωγές της Κρήτης
αποτελούνται κυρίως από προϊόντα του πρωτογενή (59%) ενώ η μεταποίηση (30%)
ενισχύει τη θέση της κυρίως λόγω της ισχυρής τοπικής βιομηχανίας πλαστικών (15%).
Τα προϊόντα του πρωτογενή επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται
από χαμηλή προστιθέμενη αξία, παραμένουν όμως μια σταθερή διαχρονικά πηγή
εξαγωγών. Δύο χώρες (Γερμανία και Ιταλία) απορροφούν το 47,5% των εξαγωγών της
Περιφέρειας ενώ 10 χώρες το 75%. Από τις αναδυόμενες χώρες, η Κίνα έχει αρχίσει να
απορροφά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό εξαγωγών (2%) με προοπτικές ανόδου, ενώ η
Ρωσία συμμετέχει με χαμηλά ποσοστά (0,9%).
Εκτός από τις προαναφερόμενες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύεται η
Κρήτη, ισχυρός πόλος ανάπτυξης είναι η Έρευνα και Τεχνολογία, καθώς η Περιφέρεια
διαθέτει σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό, το οποίο συνέβαλλε
ουσιαστικά στην οικονομική της ανάπτυξη και μπορεί να ενισχύσει σε μεγαλύτερο
βαθμό την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων του νησιού. Κατά την περίοδο 2000 2008, η περιφέρεια αντιπροσώπευε το 7,8% του εθνικού GERD. Η περιφερειακή
GERD αντιπροσώπευε το 0,95% του περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό που υπερβαίνει
τον εθνικό μέσο όρο (0,6%), είναι δε από τα υψηλότερα στην Ελλάδα. Στο επίπεδο
των δημοσιεύσεων, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν
κατακτήσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα από άποψη απήχησης και διεθνών
συνεργασιών, δημιουργώντας ισχυρές δικτυώσεις με άλλα ερευνητικά κέντρα εντός και
εκτός Ευρώπης. Από την ανάλυση των δημοσιεύσεων και της απήχησης τους προκύπτει
ότι το περιφερειακό σύστημα Ε&Τ επικεντρώνεται στις τεχνολογίες πληροφοριών και
στις τεχνολογίες γενικού ενδιαφέροντος (Key enabling Technologies) όπως η
βιοτεχνολογία και ιατρική τεχνολογία, ενώ διαθέτει κέντρα αριστείας (πχ πολυμερή και
οπτική). Συμμετέχει σε κέντρα υποδομών ESFRI, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν υπό
προϋποθέσεις ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Μεγάλος αριθμός
δημοσιεύσεων αφορά σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τις παραγωγικές
εξειδικεύσεις της περιφερειακής οικονομίας. Ενώ η ανάλυση των δημοσιεύσεων
πιστοποιεί ένα υψηλό επίπεδο γνώσης η μετατροπή της σε αξιοποιήσιμες εφαρμογές
τεχνολογικών λύσεων δεν είναι ανάλογη.
Η Κρήτη, όπως και οι περισσότερες Περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου διατηρεί το
δέικτη "πατέντες ανά κάτοικο" σε χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ισχυρή
συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυμάτων δεν οδηγεί αυτόματα σε επιχειρησιακά
αξιοποιήσιμη γνώση.
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Το χαμηλό επίπεδο νέας επιχειρηματικότητας αντανακλά την αδυναμία πρόσβασης σε
κεφάλαια και υπηρεσίες υποστήριξης. Αυτό γίνεται πιο εμφανές στην περίπτωση του
καινοτόμου επιχειρείν.
Η Κρήτη επιτυγχάνει με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή σύγκλιση όπως
αποτυπώνεται από την πρόσβαση των νοικοκυριών σε ευρυζωνικά δίκτυα (βελτίωση
150% την περίοδο 2008/11) και στο διαδίκτυο (72% την ίδια περίοδο), παραμένει όμως
σε απόσταση από το μέσο όρο της ΕΕ.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Κρήτης είναι σε θέση να στηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη
και διάχυση καινοτομιών στους βασικούς κλάδους εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας
και να βελτιώσει την παραγόμενη προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών. Η
συγκέντρωση ερευνητών είναι σημαντική με 1,05% επί του συνόλου των
απασχολουμένων (1η περιφέρεια στην Ελλάδα το 2011) και η απασχόληση σε κλάδους
υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τις άλλες περιφέρειες της χώρας.
Όμως, σε ότι αφορά στους απασχολούμενους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως
ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων, η Κρήτη υπολείπεται των άλλων
περιφερειών καταλαμβάνοντας την 7η θέση (2013). Αιτία αυτής της υστέρησης είναι η
σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας που απορροφά εργαζόμενους με χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις εξειδίκευσης. Επιπλέον το ποσοστό
απασχόλησης 52,8% (61% για άνδρες και 44% για γυναίκες) είναι χαμηλότερο από το
μέσο όρο της Χώρας (2013).
Σημειώνεται ότι τα τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο
και ΤΕΙ) συγκεντρώνουν σημαντικές εκπαιδευτικές δυνάμεις. Απασχολούν 1527
διδάσκοντες και φοιτούν σε αυτά 20.353 φοιτητές (2012). Το 2011 οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές αντιστοιχούσαν στο 5,3% του συνόλου της χώρας ανερχόμενοι σε 3.121. Η
δομή των μεταπτυχιακών ενοτήτων εμφανίζει στοιχεία προσανατολισμού των
ερευνητικών δραστηριοτήτων σε δυναμικούς τομείς και προετοιμάζει σημαντικό αριθμό
εξειδικευμένων μελλοντικά εργαζόμενων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη στροφή
της τοπικής οικονομίας.
Οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά τις προηγούμενες προγραμματικές
περιόδους συνέβαλαν στη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης, ενώ
αντιμετωπίστηκαν σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.
Ενισχύθηκαν οι τομείς εξειδίκευσης της περιφερειακής οικονομίας, ενώ επιτεύχθηκε
ικανοποιητική διείσδυση και διάχυση ΤΠΕ στον τουρισμό, στις επιχειρήσεις και στο
γενικό πληθυσμό. Όμως, δεν αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά θεσμικές ρυθμίσεις και
διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας που οδηγούν σε
αναποτελεσματικότητα των δράσεων που υποστηρίζουν την καινοτομία. Κυρίως, δεν
επιτεύχθηκε επιτυχώς η διασύνδεση των ισχυρών τομέων της οικονομίας καθώς και η
σύζευξη της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή με αποτέλεσμα μικρή
προστιθέμενη αξία και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων.
Η Περιφέρεια Κρήτης ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν έχει
διαμορφώσει δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ανταγωνιστικότητα της
κινείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της περιορισμένης ροπής προς την καινοτομία, της
αδύναμης επιχειρηματικότητας και της απουσίας κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος.
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Ειδικότερα, ο μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα
και υπηρεσίες είναι περιορισμένος, η σύνδεση του συστήματος Ε&Τ με τη τοπική
οικονομία είναι ασθενής λόγω ζήτησης από τις επιχειρήσεις, αλλά και προσανατολισμού
του ερευνητικού δυναμικού, ενώ απουσιάζουν τα αξιόπιστα σχήματα παροχής
κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και κεφαλαίων σποράς. Επιπλέον η μεγέθυνση των
επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (δικτύων και clusters) είναι
περιορισμένη με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και να
δυσχεραίνεται τόσο η οργάνωση της παραγωγής και η εισαγωγή καινοτομιών, όσο και η
προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Από την γενική αυτή εικόνα
διαφοροποιείται μια ομάδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς
κλάδους της τοπικής οικονομίας (π.χ. πλαστικά, μηχανισμοί εφαρμογής ΑΠΕ) που έχουν
πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικές και παραγωγικές καινοτομίες
με αποτέλεσμα να έχει διαμορφωθεί ένα σοβαρό υπόβαθρο για εξωστρεφή ανάκαμψη.
Επιπλέον απουσιάζουν οι κατάλληλοι περιφερειακοί μηχανισμοί που θα κινητοποιήσουν
με ενιαίο τρόπο τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό ιστό και τον επιχειρηματικό κόσμο και
θα επιχειρήσουν την αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού καθώς και τη μόχλευση των
πόρων του ιδιωτικού τομέα.
Η προσέγγιση των Εθνικών Στόχων που έχουν τεθεί από την Στρατηγική 2020
αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση για την Περιφέρεια Κρήτης, δεδομένης της απόστασης
που έχει να καλύψει από το μέσο όρο της ΕΕ και σε ορισμένους τομείς και από το ΜΟ
της χώρας.
Όσον αφορά στο δείκτη δαπάνης για Ε&Α η Κρήτη βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από
αυτήν της χώρας σε σχέση με τον εθνικό στόχο 2020 καθώς υπολείπεται αυτού κατά
0,16%. Με την εφαρμογή της RISCrete, ο δείκτης μπορεί να υπερβεί τον εθνικό στόχο
2020 (1,2%) και να φθάσει στο 1,35% του ΑΕΠ.
Όσον αφορά τον δείκτη απασχόλησης η Κρήτη βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από
αυτή της χώρας, σε σχέση με τον εθνικό στόχο 2020. Υπολείπεται αυτού κατά 17,7
ποσοστιαίες μονάδες έναντι 14,7 του ΜΟ της χώρας
Όσον αφορά στο δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου η Κρήτη βρίσκεται σε
δυσμενέστερη θέση από αυτήν της χώρας, σε σχέση με τον εθνικό στόχο 2020 (9,7%).
Υπολείπεται κατά 4,7 ποσοσστιαίες μονάδες έναντι 0,5% της χώρας. Η ίδια κατάσταση
παρουσιάζεται και για τον δείκτη των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου η
Κρήτη υπολείπεται κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες του εθνικού στόχου 2020 (32%)
έναντι 1,1 ποσοστιαίων μονάδων της χώρας.
Σε ότι αφορά στην φτώχεια δεν είναι δυνατή η αποτύπωση της κατάστασης στην Κρήτη
σε σχέση το σύνολο της χώρας, λόγω της απουσίας αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων
της ΕΛΣΤΑΤ. Η Περιφέρεια Κρήτης θα επιδιώξει την χαρτογράφηση της φτώχειας σε
εύλογο χρονικό διάστημα.
Στον τομέα της ενέργειας οι επιδόσεις της Κρήτης για τη μείωση των εκπομπών CO2 και
τη διείσδυση των ΑΠΕ εξαρτώνται από τη διασύνδεση της με το εθνικό δίκτυο. Οι
προωθούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης των ΑΠΕ από το
ΠΕΠ και τα τομεακά ΕΠ θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά την επίτευξη του στόχου.
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Οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει η Περιφέρεια Κρήτης
κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και οι δυνατότητες που
παρουσιάζονται, αναπτύσσονται συνοπτικά ανά Θεματικό Στόχο.
Α. Θεματικός στόχος 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας»
Η Κρήτη διαθέτει ισχυρή εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή που αποτελείται από
διεθνούς εμβέλειας ιδρύματα με εξειδικεύσεις και κέντρα αριστείας. Το ανθρώπινο
δυναμικό είναι σε θέση να στηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη και διάχυση καινοτομιών
στους βασικούς κλάδους εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας και να βελτιώσει την
παραγόμενη προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών.
Ενώ έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για την υποστήριξη της ευφυούς
ανάπτυξης, δεν αντιμετωπίστηκαν οι βασικές αδυναμίες του περιφερειακού συστήματος
καινοτομίας, με αποτέλεσμα μικρό αριθμό επιχειρήσεων έντασης γνώσης και spin-off,
καθώς και περιορισμένη συνεργασία-δικτύωση επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε λόγω :
• έλλειψης σχεδιασμού μιας περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας με
προσέγγιση bottom up
• απουσίας κουλτούρας συνεργασίας και καινοτόμου επιχειρείν,
• απουσίας κατάλληλων θεσμικών πλαισίων και ισχυρών κινήτρων για ανάπτυξη
συνεργασιών επιχειρήσεων και φορέων της γνώσης
• απουσίας ισχυρής πολιτικής βούλησης για εξασφάλιση προϋποθέσεων
προώθησης της καινοτομίας
• ανοδικής πορείας των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας και του τομέα των
ακινήτων που εξασφάλιζαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα θέσεις απασχόλησης
και εισόδημα σε ανθρώπινο δυναμικό με χαμηλή εξειδίκευση
Με βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete),
από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί, η προώθηση της καινοτομίας στις
επιχειρήσεις σε εδραιωμένους και αναδυόμενους τομείς με αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων έρευνας, μέσω στοχευμένων δράσεων που θα απευθύνονται τόσο στους
φορείς της γνώσης όσο και στους επιχειρηματίες (προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας,
πρώτη παραγωγή, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και πιλοτικές εφαρμογές).
Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας στον επιχειρηματικό
κόσμο και στους πολίτες της Κρήτης, και θα υποστηριχθεί η δημιουργία clusters και
δικτύων περιφερειακής εμβέλειας που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των
τομέων τουρισμού-πολιτισμού-περιβάλλοντος-αγροδιατροφικού.
Η συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω θα επιδιωχθεί από ένα αποτελεσματικό
περιφερειακό μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας.
Β. Θεματικός στόχος 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
Η Κρήτη επιτυγχάνει με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή σύγκλιση, παραμένει όμως σε
απόσταση από το μέσο όρο της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2015 το σύνολο
της επικράτειας της Κρήτης θα καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα. Όμως, η
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ενσωμάτωση και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών στους βασικούς παραγωγικούς
κλάδους, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών παραμένει περιορισμένη. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο (47,6% στην
υπερ-περιφέρεια) από τους πολίτες υστερεί σε σχέση με το σύνολο της χώρας (56,3%)
και την ΕΕ.
Από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί η εφαρμογή δράσεων έξυπνων
εφαρμογών και υπηρεσιών που εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής
Ανάπτυξης και υποστηρίζουν κατά οριζόντιο τρόπο τους τομείς προτεραιότητας της
RISCrete, όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω :
• Αγροδιατροφικός τομέας: Σύγχρονες πρακτικές ελέγχου, διοίκησης,
μάρκετινγκ, logistics και σύγχρονες πρακτικές παραγωγής – επεξεργασίας
(αυτοματοποίηση)
• Τουρισμός: Εισαγωγή ΤΠΕ για την αναβάθμιση υπηρεσιών εντός του
ξενοδοχείου, την τουριστική προβολή, τη διασύνδεση κλάδων και επιχειρήσεων
που εμπλέκονται στην αλυσίδα του τουρισμού και το σχεδιασμό
προσωποποιημένων και διαφοροποιημένων τουριστικών υπηρεσιών
• Πολιτισμός: Ψηφιακές εφαρμογές στα Μουσεία της Κρήτης και τα μνημεία
υψηλής επισκεψιμότητας βασισμένες στη διαδραστικότητα. Παραγωγή
σύγχρονου πολιτισμού βασισμένου σε ΤΠΕ
• Περιβάλλον: Εισαγωγή ΤΠΕ για την προβολή στοιχείων του φυσικού
περιβάλλοντος, την κωδικοποίηση - διαχείριση χωρικών ρυθμίσεων, τη
συστηματική παρακολούθηση (monitoring) αλλαγών στο οικοσύστημα, την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, την προώθησης της
περιφερειακής κινητικότητας και σε σχέση με τα ΑμΕΑ
• Ποιότητα Ζωής: Ολοκληρωμένες εφαρμογές ΤΠΕ στο τομέα της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, στις έξυπνες πόλεις και στη διασύνδεση απομακρυσμένων
περιοχών.
Οι εφαρμογές των ICTs θα αποτελέσουν σημαντική συνιστώσα των σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης και γενικά των Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων. Στο
πλαίσιο του ΘΣ8 με χρηματοδότηση από το ΕΠ Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και
Δια βίου Μάθηση, θα επιδιωχθεί η απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων και του
επιπέδου κατάρτισης που θα επιτρέψει αποτελεσματική χρήση των ICTs από τους
πολίτες της Κρήτης.
Γ. Θεματικός στόχος 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»
Η περιφερειακή οικονομία, εμφανίζει ισχυρές εξειδικεύσεις οι οποίες διαφοροποιούνται
ανάλογα με τον τρόπο που αυτές εξετάζονται. Μεταξύ των 20 κλάδων στους οποίους η
Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 7 κατατάσσονται στο
ευρύτερο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό
απασχόλησης (49% της απασχόλησης) ενώ 5 κατατάσσονται στον τουρισμό (31% της
απασχόλησης). Η εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία επιβεβαιώνεται και από την
δομή των εξαγωγών (59% των εξαγωγών είναι προϊόντα του πρωτογενή). Εάν όμως η
προσέγγιση γίνει με βάση την ακαθάριστη αξία παραγωγής, ο τουρισμός και το εμπόριο
συγκεντρώνουν το 35%, ενώ η γεωργία καλύπτει μόλις το 9% και είναι ουσιαστικά
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ισοδύναμη με την μεταποίηση/ενέργεια και τις κατασκευές που καλύπτουν επίσης από
9% η κάθε μία.
Στον αγροδιατροφικό τομέα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει δημιουργήσει ορισμένα ισχυρά
πλεονεκτήματα αφού διαθέτει αναγνωρίσιμα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα τα οποία
διατίθενται στη χώρα και σε διεθνείς αγορές. Η Κρητική διατροφή, η οποία αποτελεί το
πρότυπο της μεσογειακής διατροφής αποτελεί «άυλη πολιτισμική κληρονομιά» με
ισχυρή δυναμική προώθησης.
Οι βασικές αδυναμίες εντοπίζονται στη μικρή επιχειρηματική κλίμακα, την περιορισμένη
τυποποίηση των προϊόντων και την αποσπασματικότητα των πολιτικών προώθησης, ενώ
είναι ακόμα περιορισμένη η συστηματική διείσδυση τοπικών προϊόντων στις
τουριστικές επιχειρήσεις.
Λόγω του μικρού μεγέθους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και της
απουσίας οργανωμένων δικτύων και clusters ιδιαίτερα χαμηλή είναι η ζήτηση για Ε&Τ
ενώ παραμένει περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων έντασης γνώσης στο τομέα.
Παράλληλα, δεν έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για συντονισμένη αξιοποίηση της
Κρητικής διατροφής με αποτέλεσμα οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις από την
αξιοποίηση της να παραμένουν περιορισμένες.
Στους τομείς μεταποίηση/ενέργεια-περιβάλλον και τις κατασκευές διαφαίνονται
σημαντικές ευκαιρίες, με την προϋπόθεση της επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης, της
εξασφάλισης ρευστότητας, της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού και της
υιοθέτησης καινοτομιών. Οι ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως στους θεματικούς τομείς που
αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές ΑΠΕ, στη σταδιακή μετατροπή
του κτιριακού αποθέματος σε «παθητικό» και στη βιοκλιματική αναβάθμιση του
δημόσιου χώρου. Σημαντικές ευκαιρίες αναδεικνύονται μέσω της αξιοποίησης των
δυνατοτήτων που παρέχει η βιοποικιλότητα της Κρήτης και ο θαλάσσιος χώρος για την
παροχή ζωτικής σημασίας πόρων (υπηρεσιών, προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών)
Σε συνέχεια των παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη και τη RISCrete, από το ΠΕΠ Κρήτης
2014-2020 θα επιδιωχθεί :
α) η υποστήριξη νέων καινοτόμων και εν γένει νεοφυών επιχειρήσεων με παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών και εξασφάλιση κεφαλαίων σποράς
β) η υποστήριξη των επιχειρήσεων για ενδυνάμωση των διαδικασιών παραγωγής
ανταγωνιστικών προϊόντων που θα μπορούν να διεισδύσουν και στις διεθνείς αγορές
γ) η ταυτοποίηση, διαφοροποίηση, ανάπτυξη και κατοχύρωση των τοπικών προϊόντων
με υιοθέτηση και ευρεία αποδοχή brandnames.
Η συντονισμένη εφαρμογή των παραπάνω παρεμβάσεων θα επιδιωχθεί από ένα
αποτελεσματικό περιφερειακό μηχανισμό.
Δ. Θεματικός στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
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Η Κρήτη διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους που ευνοούν την ανάπτυξη πολλών
μορφών ΑΠΕ ενώ υπάρχει αξιοσημείωτος αριθμός και μέγεθος εγκατεστημένων
επενδύσεων. Όμως, εξακολουθεί να έχει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο (86%
έναντι του εθνικού μέσου όρου 58%) και εποχικότητα στη ζήτηση με αιχμή την
τουριστική περίοδο ενώ η καλωδιακή διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα αναμένεται
να υλοποιηθεί την περίοδο 2015-24. Επιπλέον, σημαντικές εγκαταστάσεις υποδομών
λειτουργούν με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις (πχ ΕΕΛ, αντλιοστάσια κλπ).
Σημαντικός αριθμός Δήμων της Κρήτης έχει υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων».
Ορισμένοι από αυτούς έχουν προετοιμάσει ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης ενέργειας.
Τα σχέδια αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των δράσεων εξοικονόμησης
ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.
Η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς αποτελεί βασικό και
αναμφισβήτητο πυλώνα μιας περιφερειακής στρατηγικής ενέργειας.
Διαπιστώνεται η ανάγκη εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές,
στη βιομηχανία, στη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, στα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά)
κλπ
Από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα επιδιωχθεί : (α) η προώθηση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο τομέα με ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (β) η
προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα με ενεργειακή
αναβάθμιση των κατοικιών και (γ) η προώθηση δράσεων καινοτομίας στον τομέα της
εξοικονόμησης ενέργειας και στις εφαρμογές ΑΠΕ.
Δράσεις εξοικονόμισης ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα και τις βιομηχανικές
μονάδες καθώς και η εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ θα χρηματοδοτηθούν από το
ΕΠΑΝΕΚ.
Ε. Θεματικός στόχος 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»
Δράσεις που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από
περιορισμένη αποτελεσματικότητα επειδή α) δεν εντάσσονται σε ολοκληρωμένο
σχεδιασμό και β) δεν τυγχάνουν ορθής διαχείρισης λόγω κατακερματισμού
αρμοδιοτήτων και αδυναμίας συντονισμού. Το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό
της Κρήτης και οι εγκατεστημένες υπηρεσίες είναι σε θέση να μελετήσουν τις διάφορες
πτυχές των κινδύνων και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη διαμόρφωση και
εφαρμογή αξιόπιστων σχεδίων αντιμετώπισης τους.
Στο πλαίσιο αυτό, φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να
σχεδιάσουν και εν συνεχεία να αποκτήσουν ετοιμότητα εφαρμογής ολοκληρωμένων
επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές,
διάβρωση ακτών). Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σχετικών δράσεων διευκολύνεται με
δεδομένο το ενιαίο του νησιωτικού χαρακτήρα και την απουσία διασυνοριακών πιέσεων.
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα επιδιωχθεί
συστηματική αντιμετώπιση κρίσιμων για την Κρήτη θεμάτων που αφορούν κατά κύριο
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λόγο στην προστασία των ακτών και της ιχθυοπανίδας, καθώς και στην προστασία των
χερσαίων ζωνών NATURA και της βιοποικιλότητας της Κρήτης.
Ειδικότερα :
Α. Για τις πλημμύρες θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης καθώς και στην αξιολόγηση των
κινδύνων πλημμυρών που έχει ολοκληρωθεί από το ΥΠΕΚΑ και αναδεικνύει τις ζώνες
δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.
Β. Στις χερσαίες περιοχές NATURA που συνδέονται στενά με την ύπαρξη
αξιοσημείωτης βιοποικιλότητας της Κρήτης θα απαιτηθεί σχεδιασμός κατάλληλων
παρεμβάσεων δεδομένου ότι :
• οι κίνδυνοι αφορούν κύρια στις πυρκαγιές,
• το σημαντικότερο τμήμα της έκτασής τους βρίσκεται σε ορεινές και δυσπρόσιτες
περιοχές.
Γ. Για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα
μελετών και ερευνών που αφορούν στο βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό, στις
επιπτώσεις στην ξηρά από παλιρροιακά κύματα καθώς και στη μελέτη ακραίων καιρικών
φαινομένων
Δ. Για την προστασία των ακτών από την ρύπανση θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλες
περιφέρειες στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας Αδριατική-Ιόνιο και του διασυνοριακού
προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος. Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες της χώρας στο
πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την θάλασσα.
Από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί : (α) η εκπόνηση επιχειρησιακών
σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και (β) η υποστήριξη της ετοιμότητας των φορέων για την
εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, μέσα από την ενίσχυση της σχετικής υλικοτεχνικής
υποδομής (γ) η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών και (δ) η υλοποίηση έργων
που μηδενίζουν/ περιορίζουν τις διαπιστωμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και
των κινδύνων.
ΣΤ. Θεματικός στόχος 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων»
Η Περιφέρεια διαθέτει περιβαλλοντική ποικιλομορφία και σημαντικά στοιχεία
πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή οικονομία. Οι
παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έχουν συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη των
πόρων αυτών. Όμως θεσμικές δυσχέρειες, ελλείψεις στο χωρικό σχεδιασμό και
καθυστερήσεις στην εφαρμογή του, δεν επιτρέπουν την επίλυση του συνόλου των
προβλημάτων ενώ συχνά εμποδίζουν την αποδοτική χρήση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων. Επιδιώκεται η περαιτέρω ανάδειξη των πόρων αυτών και η
αξιοποίηση τους προς όφελος της τοπικής οικονομίας.
Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα
επιδιωχθούν παρεμβάσεις για :
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• την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση των οικοτόπων της Κρήτης
(χερσαίων και θαλάσσιων), καθώς και της βιοποικιλότητας εντός του Πλαισίου
Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο NATURA 2000 που εκπονήθηκε από το
ΥΠΕΚΑ και τις Οδηγίες για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
• τον καθορισμό χρήσεων γης μέσω της εκπόνησης χωρικών μελετών.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που διαπιστώνονται συγκρούσεις χρήσεων
γης εξαιτίας παραγωγικών και οικιστικών δραστηριοτήτων .
Ειδικότερα ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον, η γαλάζια βίβλος και η θαλάσσια
στρατηγική της Ε.Ε. καθορίζει ένα πλαίσιο προσέγγισης για τις κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ΝΑ Μεσόγειος και ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές. Η
διαπεριφερειακή-διακρατική προσέγγιση υποστηρίζει την αντιμετώπιση τους. Θα
επιδιωχθεί η αξιοποίηση της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς
όπως : η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, με παρακολούθηση και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο πλούτο αλλά και
της υποβάθμισης του από την ανθρώπινη δραστηριότητα (ρύπανση θαλάσσιου
περιβάλλοντος).
Στον τομέα του πολιτισμού, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα επιδιωχθεί:
• η ενίσχυση και αξιοποίηση της αξιόλογης και πολυεπίπεδης μουσειακής
υποδομής της Κρήτης
• η ανάδειξη, αξιοποίηση και ενοποίηση των μνημειακών συνόλων και
αρχαιολογικών χώρων υψηλής επισκεψιμότητας και η διασύνδεση τους με την
τοπική οικονομία και κοινωνία
• η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και της «πολιτιστικής δημιουργίας» ως
προοπτικής εξόδου από την κρίση
Στον τομέα της αστικής ανάπτυξης, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα επιδιωχθεί:
• η προώθηση δράσεων βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, αναζωογόνησης
των πόλεων, ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και μείωσης του
θορύβου.
Στον τομέα του υδάτινου δυναμικού, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα επιδιωχθεί:
• η ορθολογική διαχείριση συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών
νερού στα δίκτυα διανομής και λοιπές υποδομές,
• η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης,
• η προστασία και αποκατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων
• η υλοποίηση δράσεων που θα προσδιοριστούν από το Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης
Στον τομέα της διαχείρισης των λυμάτων, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020, θα
επιδιωχθεί
• η συμπλήρωση του ελλείμματος των δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας
των οικολογικά ευαίσθητων και παράκτιων περιοχών της Κρήτης.
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Επισημαίνεται ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου θα έχουν
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε όλους τους οικισμούς
Γ’ Κατηγορίας της Κρήτης, εκτός της Παλαιόχωρας. Η κατασκευή του έργου θα
χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.
Στην Κρήτη σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν υποδομές συλλογής και
επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν σε οικισμούς-περιοχές που καλύπτουν ισοδύναμο
πληθυσμό 604.823 ατόμων (πηγή ΥΠΕΚΑ/Εθνική Βάση Δεδομένων)
Έλλειμμα των υποδομών παρατηρείται σε σημαντικές παράκτιες τουριστικές περιοχές
(Γεωργιούπολη, Αγία Πελαγία κλπ) καθώς και σε περιοχές οικολογικά ευαίσθητες (π.χ.
πλούσιος υπόγειος υδροφορέας). Θα επιδιωχθεί ο περιορισμός του ελλείμματος στις
υποδομές αυτές.
Όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει αποκατασταθεί το σύνολο των
ΧΑΔΑ (εκτός Γαύδου) και εφαρμόζεται ο νέος ΠΕΣΔΑΚ που εγκρίθηκε το 2013
σύμφωνα με την οδηγία 2008/98 και είναι συμβατός με τον ΕΣΔΑ. Επιδιώκει την
κατασκευή μικρών και ήπιας τεχνολογίας αποκεντρωμένων μονάδων μηχανικής
διαλογής και τη δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και ΣΜΑ. Στοχεύει στην ενεργό
συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ανακύκλωσης που έχουν
τεθεί.
Η υλοποίηση των έργων του νέου ΠΕΣΔΑΚ αποτελεί προτεραιότητα και θα
χρηματοδοτηθεί σχεδόν στο σύνολο του από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του ΕΠ
Μεταφορές - Περιβάλλον. Η συνεισφορά του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα περιοριστεί
σε δράσεις μικρής κλίμακας που προωθούν την ανακύκλωση, τη κομποστοποίηση, τη
διαλογή στην πηγή και την ευαισθητοποίηση–ενημέρωση των πολιτών.
Ζ. Θεματικός στόχος 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων»
Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης επέβαλε την ανάπτυξη υποδομών (λιμάνιααεροδρόμια) που διευκολύνουν τη διασύνδεση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η
μεγέθυνση των οικονομικών τομέων όπως ο τουρισμός και η παραγωγή αγροτικών
προϊόντων και οι συνεπαγόμενες πιέσεις που ασκούνται ως αποτέλεσμα της αυξημένης
ζήτησης για μεταφορές επιβάλουν τη συνεχή συμπλήρωση-αναβάθμιση των υποδομών
αυτών.
Η μορφολογία του εδάφους, ο τρόπος ανάπτυξης των αστικών κέντρων και η διασπορά
των περιοχών υψηλής παραγωγικότητας οδήγησε στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου
οδικού δικτύου. Η αύξηση των φόρτων κυκλοφορίας λόγω της μεταφοράς ανθρώπων και
αγαθών επιβάλει την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με βασικούς στόχους : την
εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας των μετακινούμενων, τη μείωση των εκπομπών CO2,
την ενδυνάμωση της περιφερειακής οικονομίας με άρση της απομόνωσης περιοχών και
μείωση του χρόνου μετακίνησης προς και από τις εισόδους-εξόδους του νησιού.
Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το διευρωπαϊκό δίκτυο, κατά το μέγιστο μέρος του,
το οποίο όμως λόγω παλαιότητας και επικινδυνότητας απαιτεί αναβάθμιση σε τμήματα
περίπου 100 χλμ. Όσον αφορά στους κάθετους άξονες, έχουν αναβαθμιστεί κατά
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τμήματα, και διαπιστώνεται έλλειμμα στην κατασκευή κόμβων και παρακάμψεων
αστικών και περιαστικών κέντρων.
Στο πλαίσιο αυτό, από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθούν παρεμβάσεις :
1. αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου που εναρμονίζεται με το Στρατηγικό
Σχέδιο Μεταφορών της χώρας και το οποίο :
• συνδέει το χωρικό σύστημα του νότιου τμήματος του νησιού με τον άξονα του
αναλυτικού ΔΟΔ της βόρειας ακτής (ΒΟΑΚ) και τους κόμβους (λιμάνια,
αεροδρόμια)
• διευκολύνει την πρόσβαση σε περιοχές με σημαντικές παραγωγικές
δραστηριότητες και υψηλή επισκεψιμότητα
2. οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της
ενεργητικής ασφάλειας και δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των πολιτών, στο
πλαίσιο στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης της οδικής ασφάλειας του περιφερειακού
και εθνικού οδικού δικτύου.
3. αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου, κατ’ εξαίρεση και μόνο μέσω χωρικών
παρεμβάσεων με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα
Η χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του διευρωπαϊκού δικτύου και ενίσχυσης της
οδικής ασφάλειας του θα επιδιωχθεί από το ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
Η. Θεματικός στόχος 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας της εργασίας» (ΕΚΤ)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επίπτωση της κρίσης στην ανεργία της Κρήτης είναι
σημαντική. Η χαμηλή παραγωγικότητα, ο μικρός βαθμός εξειδίκευσης των
απασχολουμένων, καθώς και το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης
τους (μόνο το 21,3% του συνόλου της απασχόλησης είναι εργαζόμενοι με τριτοβάθμια
εκπαίδευση), δυσχεραίνουν την κινητικότητα και προσαρμογή του εργατικού δυναμικού
στις νέες συνθήκες που απαιτεί η επιδιωκόμενη αναδιάρθρωση της περιφερειακής
οικονομίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την περιορισμένη κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού, είναι η υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων (πχ τουρισμός), η
μεγάλη συγκέντρωση απασχόλησης στον τομέα της οικοδομής για οικιστικές και
τουριστικές λειτουργίες, καθώς και η ύπαρξη σημαντικών ενδοπεριφερειακών
διαφοροποιήσεων μεταξύ βόρειου και νότιου τμήματος.
Η αναμενόμενη ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας απαιτεί (α) αναβάθμιση
του ανθρώπινου δυναμικού με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της
κινητικότητας του μεταξύ δραστηριοτήτων, κλάδων και περιοχών (β) ενίσχυση της
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και διευκόλυνση της διευρυμένης
πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες εργασία και για τα οικονομικά μη
ενεργά άτομα και (γ) δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης των
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τάσεων της αγοράς εργασίας και προώθηση μέτρων για την προσαρμογή του
ανθρώπινου δυναμικού.
Οι βασικές ανάγκες απόκτησης νέων δεξιοτήτων εντοπίζονται στους τομείς
προτεραιότητας της RISCrete σε εδραιωμένους και αναδυόμενους κλάδους της
οικονομίας και ειδικότερα :
• σε όλο το εύρος του αγροδιατροφικού συμπλέγματος,
• στην αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού αποθέματος,
• στους νέους τομείς που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση
φυσικών πόρων και της ενέργειας,
• στην αξιοποίηση ICTs
• στη διοίκηση και διαχείριση καινοτόμων και υψηλής ποιότητας επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων ειδικά στο τουρισμό και στις συναφείς δραστηριότητες.
Από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση δράσεων :
• συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete
• κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού
δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που
προκύπτουν από την εφαρμογή της RISCrete
Πρόσθετες δράσεις στήριξης της απασχόλησης ανέργων θα χρηματοδοτηθούν από το
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ενώ
δράσεις για εργαζόμενους θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ (ΘΣ 8)
Θ. Θεματικός στόχος 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας» (ΕΚΤ)
Στην Κρήτη παρατηρούνται καλύτεροι δείκτες φτώχειας/ανεργίας, σε σχέση με την
υπόλοιπη χώρα, δυσμενέστεροι όμως δείκτες γήρανσης κυρίως στην ενδοχώρα και στο
νότο. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι μειωμένη, με
έντονη τάση συγκέντρωσης της γυναικείας απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα.
Επίσης, υπάρχουν μικρές συγκεντρώσεις Ρομ σε περιορισμένο αριθμό περιαστικών
ζωνών.
Στον τομέα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικής ένταξης από το ΠΕΠ
Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί η προώθηση δράσεων που εναρμονίζονται με την υπό
εκπόνηση Περιφερειακή Στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής
ένταξης που εναρμονίζεται με το Εθνικό Πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για :
• ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ευπαθείς ομάδες με δέσμη ενεργειών
προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης
• ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών μέσω της δημιουργίας δομών
φύλαξης (παιδιά, ηλικιωμένοι).
• κοινωνική ένταξη για ευάλωτες ομάδες, όπως ΑμΕΑ, Ρομ, μετανάστες
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας

EL

13

EL

• αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων και διεύρυνσης της εφαρμογής των
δομών κοινωνικής αλληλεγγύης
• κοινωνική επιχειρηματικότητα που θα λαμβάνει υπόψη τον στρατηγικό
σχεδιασμό στο πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Μηχανισμού
Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας που βρίσκεται σε φάση συγκρότησης
και ενεργοποίησης
• πρόληψη σχετικά με τη δημόσια υγεία
• εξασφάλιση του ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας-«Health
Safety Net», στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
• υλοποίηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, με τη
χρήση ΤΑΠΤΟΚ (CLLD).
Θ. Θεματικός στόχος 9 : «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας» (ΕΤΠΑ)
Η Περιφέρεια Κρήτης με πληθυσμό 6,25% της χώρας διαθέτει το 6,8% των
Νοσοκομείων (2.272 κλίνες), το 6,9% των Κ.Υ. και το 9% των Περιφερειακών Ιατρείων
της χώρας. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση υλοποιείται μέσα από 3 ψυχιατρικές κλινικές, 46
δομές ΨΥ ενηλίκων και 5 δομές για παιδιά και εφήβους.
Οι δράσεις που αφορούν στον τομέα της υγείας στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των
πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον
παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με
σκοπό την καθολική κάλυψη και ίση πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες
ασφαλιστική ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες
απειλούμενες από κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και λοιπές
σχετικές υπουργικές αποφάσεις).
Επειδή, το σύστημα υποδομών υγείας της Κρήτης απαιτεί συνεχή αναβάθμιση λόγω της
γήρανσης του κτιριακού αποθέματος και της τεχνολογικής απαξίωσης του ΒΙΤ
προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και
τους επισκέπτες του νησιού που ξεπερνούν τα 2 εκ. τον χρόνο, από το ΠΕΠ Κρήτης
2014-2020 θα επιδιωχθεί :
• η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός βασικού νοσοκομείου που
αναπτύχθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα (1900) (έργο phasing)
• η συμπλήρωση/αναβάθμιση του δικτύου των πολυδύναμων και περιφερειακών
ιατρείων.
Όσον αφορά στις δράσεις πρόνοιας και φροντίδας παιδιών από το ΠΕΠ Κρήτης 20142020 θα επιδιωχθεί :
• η συμπλήρωση των δομών πρόνοιας (ξενώνες παιδιών, κέντρα υποστήριξης
ευπαθών ομάδων κλπ)
• Η συμπλήρωση των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών που υποστηρίζουν την
ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας
Ι. Θεματικός στόχος 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση»
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Η Περιφέρεια διαθέτει αξιόλογες υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης όμως το
ανθρώπινο δυναμικό εμφανίζει έντονα στοιχεία δυισμού. Ενώ το γενικό μορφωτικό
επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει χαμηλό, υπάρχουν συγκεντρώσεις
ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στα ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα.
Όσον αφορά στους απασχολούμενους με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως
ποσοστό του συνόλου των απασχολουμένων, η Κρήτη καταλαμβάνει την 7η θέση στην
χώρα. Επίσης, παρά την παρατηρούμενη διαχρονική τάση βελτίωσης των δεικτών
σχολικής διαρροής στην εκπαίδευση η Κρήτη εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με το
μέσο όρο της χώρας.
Ως βασική αιτία των παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί η σύνθεση της οικονομικής
δραστηριότητας που απορροφά εργαζόμενους με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Παρά την σημαντική παρέμβαση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην εξασφάλιση των
αναγκαίων υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
αποτέλεσμα την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, διαπιστώνονται ανάγκες αναβάθμισης η/και
συμπλήρωσης των υποδομών στα αστικά και ημιαστικά κέντρα της Κρήτης προκειμένου
να (α) καλυφθεί το έλλειμα κατάλληλων χώρων στέγασης νηπιαγωγείων και γενικά
σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης (β) εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κτιρίων
σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό (γ) διατεθεί ικανός αριθμός αιθουσών
διδασκαλίας και εργαστηρίων που θα επιτρέπει τη λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αποδεκτά και σύγχρονα πλαίσια διδασκαλίας
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες κτιριακών
υποδομών στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιουπόλεων. Διαπιστώνονται ανάγκες
συμπληρωματικών υποδομών κυρίως σε επίπεδο εξοπλισμών που υποστηρίζουν την
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων. Για την χρηματοδότηση
δράσεων στα ΑΕΙ θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Σταθερότητας της
χώρας.
Από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα επιδιωχθεί: η ενίσχυση των υπηρεσιών
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, με έμφαση στην προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και το Θ.Σ.10 θα επιδιωχθεί : (α) η λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
στοχεύοντας και σε ειδικότητες που συνδέονται με την RISCrete, (β) η υλοποίηση
δράσεων συγκράτησης των νέων επιστημόνων, (γ) η εφαρμογή δέσμης μέτρων για την
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής σε περιοχές όπου υπάρχουν αγροτικές και
τουριστικές δραστηριότητες που προσφέρουν θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης.
Κ. Θεματικός στόχος 11: «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής
δημόσιας διοίκησης»
Η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, είχε σαν συνέπεια τη δημιουργία της
διοικητικής δομής της Περιφέρειας Κρήτης, με παράλληλη διατήρηση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι Δήμοι της Κρήτης μειώθηκαν από 70 σε 24. Η μείωση
του αριθμού των Δήμων είχε ως στόχο τη δημιουργία οργανισμών αυτοδιοίκησης με
βιώσιμα μεγέθη. Η διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας επέφερε σημαντικές μεταβολές
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στις αρμοδιότητες , κυρίως όσον αφορά στις κοινωνικές υποδομές, υποδομές
εκπαίδευσης, καθώς και στις υποδομές μεταφορών. Η μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων
στους Δήμους και στην Περιφέρεια, η απαίτηση της εξασφάλισης προϋποθέσεων
διαχειριστικής επάρκειας για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και ορθή υλοποίηση
αναπτυξιακών έργων, καθώς και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει
μεγάλες ανάγκες στο ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητες και τεχνογνωσία.
Σχετικές δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Αναδιάρθρωση της Δημόσιας
Διοίκησης»
1.1.1.2. Το Αναπτυξιακό Όραμα και η Στρατηγική για την προγραμματική περίοδο
2014-2020
Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για την Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα
των ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων
της περιφερειακής οικονομίας. Στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για τον
αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε
πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιαςολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των
διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων:
αγροδιατροφικός, πολιτισμό,- τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης». «Βιώσιμη»
σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους
οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά
της περιφέρειας, σταθερής διαχρονικής αξίας «πολιτισμός – Κρητική διατροφή» όπου
υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης
ανταγωνιστικότητας. «Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. «Βιώσιμη σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των
ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.
Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε
επιλεγμένους παραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά
συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς
πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό και το τουρισμό,
προστίθενται αναδυόμενοι τομείς και κλάδοι, στους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί
επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός
αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές
δραστηριότητες που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
εντοπίζονται στους τομείς περιβάλλον–ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της
γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και κύρους Ερευνητικά και
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛΚΕΘΕ,
ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή
θέση στην κατεύθυνση ανάπτυξης της Οικονομίας της Γνώσης.
Στη λογική αυτή στόχος, στο πλαίσιο της RISCrete είναι η δημιουργία 4
ολοκληρωμένων παραγωγικών συμπλεγμάτων, του αγροδιατροφικού, του πολιτιστικού –
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τουριστικού, του περιβαλλοντικού και του συμπλέγματος της γνώσης με ενίσχυση
διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων με ταυτόχρονη τεχνολογική αναβάθμιση τους και
εισαγωγή καινοτομιών στη διαδικασία παραγωγής στους τομείς εξειδίκευσης της
περιφερειακής οικονομίας.
Κεντρική επιδίωξη της RISCrete είναι η ενδυνάμωση των προαναφερόμενων
συμπλεγμάτων και η παράλληλη ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ τους, με βασικές
αναπτυξιακές προτεραιότητες:
• Ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής και ενδυνάμωση
των εξαγωγικών κλάδων
• Ανάδειξη του πολιτιστικό-τουριστικού συμπλέγματος ως ηγετικό σε
παγκόσμια κλίμακα
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων του μέλλοντος στο εκπαιδευτικό-ερευνητικό
σύμπλεγμα (με υπηρεσίες που θα απευθύνονται και στις τοπικές επιχειρήσεις,
καινοτόμες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ανάδειξη νέων επενδυτικών δυνατοτήτων)
και στο περιβαλλοντικό σύμπλεγμα (εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνη διαχείριση
υδάτων, ΑΠΕ, θάλασσα κλπ)
• Ενίσχυση τεχνολογικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε επιχειρήσεις των
επιλεγμένων συμπλεγμάτων
Σύμφωνα με τις εθνικές επιλογές του ΣΕΣ καθώς και τις στρατηγικές μελέτες για την
ελληνική οικονομία (McKinsey & Company, Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά), οι
κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και το
αγροδιατροφικό σύστημα. Άλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως οι υδατοκαλλιέργειες,
οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η
πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι
υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών εκτιμάται ότι θα έχουν σημαντική συμβολή στη
μεγέθυνση.
Η στροφή στην Έξυπνη Εξειδίκευση προϋποθέτει την οργάνωση και λειτουργία σε
Περιφερειακό Επίπεδο ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διακυβέρνησης που
παρακολουθεί και προτείνει προσαρμογές (monitoring) καθώς και Περιφερειακής δομής
προώθησης της καινοτομίας που θα υποστηρίζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με
τους φορείς της γνώσης καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις
νεοφυείς επιχειρήσεις.
Η RISCrete διαπερνά τους προτεινόμενους Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ Κρήτης
2014 -2020 οι οποίοι διαμορφώνονται ως ακολούθως :
• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.
Επιδιώκεται η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών
φορέων της Κρήτης για : ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με αξιοποίηση της
καινοτομίας, διασύνδεση των κλάδων, δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας,
ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων με
οικονομικές προοπτικές. Μέσω του ΑΠ1 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων
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ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με στοιχεία έξυπνης
εξειδίκευσης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (ΕΤΠΑ): Βιώσιμη Ανάπτυξη με
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η ορθολογική διαχείριση των υδάτων και των
στερεών και υγρών αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών του CO2 μέσω της
εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική
αλλαγή. Μέσω του ΑΠ2 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων
χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 (ΕΤΠΑ): Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη. Επιδιώκεται η εξασφάλιση των
προϋποθέσεων ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της Κρήτης,
εξασφαλίζοντας άρτιες υποδομές εκπαίδευσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (ΕΚΤ): Προώθηση της απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές. Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων
της RISCrete επιδιώκεται (α) η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες
δεξιότητες για διευκόλυνση της ένταξης του στην αγορά εργασίας και (β) η
τόνωση της επιχειρηματικότητας. Μέσω του ΑΠ4 επιδιώκεται και η ενίσχυση
δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 (ΕΚΤ) : Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη. Επιδιώκεται η ενεργός
ένταξη στην αγορά εργασίας, η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Μέσω του ΑΠ5 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Οι Άξονες Προτεραιότητας αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της Περιφέρειας και
αξιοποιούν τις δυνατότητες της, τις διαπιστωμένες αναπτυξιακές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ανάγκες. Βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις που
θέτει το ΣΕΣ.
1.1.1.3 Ανάλυση Αξόνων προτεραιότητας σε σύνδεση με τους Θεματικούς Στόχους
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης.
Προτείνεται ως «Άξονας της έξυπνης ανάπτυξης» μέσω του οποίου επιδιώκεται η
δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με την υλοποίηση δράσεων που
υποστηρίζουν τη RISCrete. Συνεργούν οι ΘΣ 1, 2 και 3 που αφορούν στο τρίπτυχο
«καινοτομία-επιχειρηματικότητα-ΤΠΕ» βασικές συνιστώσες της RISCrete.
Η δημιουργία μιας έξυπνης, ανταγωνιστικής και διαφοροποιημένης περιφερειακής
οικονομίας θα επιτευχθεί με τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων παραγωγικών
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συμπλεγμάτων, την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων με την ταυτόχρονη
ισχυρή τεχνολογική αναβάθμιση τους και παράλληλη εισαγωγή καινοτομιών στη
διαδικασία παραγωγής στους τομείς εξειδίκευσης. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην
κάλυψη των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί και στοχεύουν στην αναζωογόνηση και
εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών κλάδων με την παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας. Τέλος, στη βάση ενός συγκροτημένου σχεδίου αξιοποίησης του
υφιστάμενου συστήματος Ε&Τ επιδιώκεται η υποστήριξη περιορισμένου αριθμού
προτεραιοτήτων από τις οποίες αναμένεται να προκύψουν σημαντικές και μετρήσιμες
αναπτυξιακές επιπτώσεις.
Μέσω του άξονα θα επιδιωχθεί:
Α. προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα φορέων της γνώσης
με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Τ που παράγουν τα ερευνητικά
ιδρύματα της Περιφέρειας, αλλά και τον προσανατολισμό των ερευνητών προς τις
διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων
Β. υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω μια ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων
(εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων σποράς, λειτουργία incubators κλπ)
Γ. υποστήριξη των επιχειρήσεων για ενδυνάμωση των διαδικασιών παραγωγής
ανταγωνιστικών προϊόντων που θα μπορούν να διεισδύσουν σε διεθνείς αγορές
Η προώθηση του καινοτόμου επιχειρείν θα επιδιωχθεί από την περιφερειακή δομή
καινοτομίας η οποία θα υποστηριχθεί από το σύνολο των ΑΕΙ και ερευνητικών
ιδρυμάτων της Κρήτης. Η λειτουργία της θα εναρμονίζεται με το ισχύον εθνικό θεσμικό
πλαίσιο για την Ε&Τ.
Όσον αφορά στην ψηφιακή σύγκλιση θα επιδιωχθεί η ενσωμάτωση και συστηματική
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους παραγωγικούς
τομείς, καθώς και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς κοινωνικής
και οικονομικής δραστηριοποίησης με προτεραιότητα τον αγροτικό τομέα, τον τουρισμό
και τον πολιτισμό λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.
Ο ΑΠ 1 συμβάλλει στην προώθηση της χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Άξονα Προτεραιότητας υπάρχει συνέργεια με τα
ΕΠ: «ΕΠΑΝΕΚ», «Αγροτική Ανάπτυξη» και «Αλιεία και Θάλασσα».
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
Κρήτη.
Προτείνεται ως «Άξονας της βιώσιμης ανάπτυξης» για την εφαρμογή μια στρατηγικής
αναβάθμισης του περιβάλλοντος, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης
κινητικότητας. Για το λόγο αυτό συνεργούν οι ΘΣ 4, 5, 6 και 7.
Η περιβαλλοντική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης διαμορφώνεται με βάση τον
επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό, τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό
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για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το Σχέδιο για την διαχείριση της Λεκάνης
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης καθώς και τα Σχέδια και τις Εθνικές
Στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί για τα θέματα της φύσης, των πλημμυρών και
διαχείρισης κινδύνων με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 επιδιώκεται μέσω
της εξοικονόμησης ενέργειας με ενεργειακή αναβάθμιση :
(α) των δημόσιων κτιρίων
(β) των κατοικιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και της ενεργειακής φτώχειας
Θα συνδράμουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,
θα επιδιωχθεί η εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης κρίσεων που δύνανται
να προκληθούν από πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς, διάβρωση ακτών και
εδαφών καθώς και η ενίσχυση των αρμόδιων δομών και υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Για τη θωράκιση της περιφέρειας θα
απαιτηθούν επιπλέον των παραπάνω κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις που θα
ενδυναμώσουν την αποτελεσματικότητα φορέων και δράσεων.
Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων θα επιδιωχθεί η συμπλήρωση υποδομών διαχείρισης υγρών
αποβλήτων σε παράκτιες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και η ορθολογική
διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας με μείωση απωλειών στα δίκτυα,
εξασφάλιση καλής ποιότητας νερό και δράσεις που θα υλοποιούν το Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
Όσον αφορά στην προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς θα αναληφθούν πρωτοβουλίες αξιοποίησης της μουσειακής υποδομής,
αξιοποίησης και ενοποίησης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και διασύνδεσής
τους με την τοπική οικονομία, βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας και υποδοχής
επισκεπτών. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση του χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να διευκολυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία με
όρους αειφορίας.
Για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος προωθούνται δράσεις βιοκλιματικής
αναβάθμισης δημοσίων χώρων, δράσεις ενίσχυσης του δικτύου ποδηλατοδρόμων καθώς
και δράσεις περιορισμού του θορύβου σε περιοχές κατοικίας.
Στο πλαίσιο της προώθησης των βιώσιμων μεταφορών θα επιδιωχθεί η διασύνδεση του
περιφερειακού οδικού δικτύου με το Αναλυτικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο και τους κόμβους,
η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας, η άρση της απομόνωσης περιοχών
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Επιπλέον
θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της ενεργητικής ασφάλειας των οδικών μεταφορών στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οδικής ασφάλειας.
Ο ΑΠ 2 συμβάλλει στην προώθηση της χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
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Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Άξονα Προτεραιότητας υπάρχει συνέργεια με
τα ΕΠ: «ΕΠΑΝΕΚ», «Μεταφορές-Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη», «Αλιεία και
Θάλασσα».
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής
συνοχής στην Κρήτη.
Προτείνεται ως ο άξονας που υποστηρίζει τη μάθηση και τη κοινωνική συνοχή με
δράσεις που έχουν επίπτωση στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας. Συνεργούν οι
ΘΣ 9 και 10 (ΕΤΠΑ)
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπεται η συμπλήρωση (α) των αναγκαίων υποδομών
υγείας και πρόνοιας και βρεφονηπιακών σταθμών με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (β) των υποδομών
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με προτεραιότητα στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
στην εξασφάλιση προϋποθέσεων ασφάλειας των σχολικών κτιρίων.
Ο ΑΠ 3 συμβάλλει στην προώθηση της χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Άξονα Προτεραιότητας υπάρχει συνέργεια με
τον ΑΠ 5 του ΕΠ και με το ΕΠ: «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή
των εργαζομένων στις αλλαγές.
Επιδιώκεται η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες καθώς και η
τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της RISCrete. Στο
πλαίσιο του άξονα προβλέπονται δράσεις :
• συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης
• κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού
δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που
προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1
Θα επιδιωχθεί η οργάνωση ενός Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος θα διαμορφώνει τις κατευθύνσεις για την
εξειδίκευση των δράσεων που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δράσεων
εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων του άξονα.
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Άξονα Προτεραιότητας συνεργεί ο ΘΣ 8 (ΕΚΤ)
ενώ υπάρχει συνέργεια με το ΕΠ: «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση».
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη.
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Επιδιώκεται η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας. Για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση και ειδικότερα των φαινομένων
φτώχειας και αποκλεισμού σε περιοχές και θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από
την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, προωθείται η ενεργός ένταξη στην
αγορά εργασίας, η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές
υπηρεσίες καθώς και η ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με
την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων.
Ο άξονας προωθεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα καλύπτουν όχι μόνο τις
παραδοσιακές ομάδες που στηρίζονται από τις υφιστάμενες πολιτικές, αλλά και άλλες
νέες κατηγορίες πολιτών που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά
την ικανότητα και διαθεσιμότητά τους για άσκηση απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια
άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας).
Ειδικότερα, για την ενθάρρυνση της κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης
προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας η προώθηση της
κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και πρωτοβουλίες
τοπικής ανάπτυξης. Με στόχο τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των
παρεμβάσεων θα επιδιωχθεί η ενίσχυση της δικτύωσης και η διαμόρφωση συνεργατικών
κοινωνικών μηχανισμών (social clustering), μεταξύ των επιχειρήσεων, των κοινωνικών
εταίρων, των δημόσιων υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών
φορέων.
Ως εργαλείο εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
επιλέγονται τα ΤΑΠΤΟΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)
Θα ενισχυθούν δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών. Η βελτίωση της πρόσβασης επιμέρους ομάδων, όπως οι
μετανάστες και οι Ρομά, στην εκπαίδευση επιδιώκεται ως προϋπόθεση για την κοινωνική
ένταξη των ως άνω ομάδων.
Οι παρεμβάσεις του άξονα θα λάβουν υπόψη :
• τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και
καταπολέμηση της φτώχειας, που βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και λαμβάνει
υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό και τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε.
• την συμφωνία των αρμόδιων εθνικών αρχών με την ΕΕ για την εξειδίκευση των
δράσεων υγείας (health safety net)
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα 3 και 5 του Ε.Π. συμβάλλουν στον στόχο
του ΕΠΜ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.
Ο ΑΠ 5 συμβάλλει στην προώθηση της χωρικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των επιδιώξεων του Άξονα Προτεραιότητας συνεργεί ο Θεματικός
Στόχος 9 (ΕΚΤ,) ενώ υπάρχει συνέργεια με το ΕΠ: «Ανθρώπινο Δυναμικό,
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Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΑΜΙF) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους (FEAD).
1.1.1.4 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των Αξόνων
Προτεραιότητας
Εξετάζοντας τις ενδοπεριφερειακές διαφοροποιήσεις με βάση τα γεωγραφικά,
κοινωνικοοικονομικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά αλλά και το βαθμό
ανάπτυξης, εντοπίζονται διαφοροποιημένες επιμέρους περιοχές για την εφαρμογή
Ολοκληρωμένων Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενίσχυση της
απασχόλησης της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων. Η Ολοκληρωμένη
Χωρική Ανάπτυξη θα εφαρμοστεί :
(α) στα αστικά κέντρα της Κρήτης που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που θέτει το ΣΕΣ
για εφαρμογή προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και ταυτόχρονα
εντάσσονται στην βόρεια παράκτια ζώνη όπου αποτελεί προτεραιότητα η προστασία του
περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
(β) σε περιοχές που εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγική
ανασυγκρότηση με στοιχεία έξυπνης εξειδίκευσης και τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές :
• στις οποίες χωροθετούνται σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη
πολιτιστική ή/και τοπιογραφική ταυτότητα διαχρονικής αξίας, όπως μνημεία
αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ζώνες NATURA 2000, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παράλιες ζώνες, κλπ.
• με αυξημένες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οργάνωσης του χώρου και των χρήσεων
γης. πχ θύλακες ανεπτυγμένους τουριστικά που δέχονται ισχυρές πιέσεις με
εμφανή τα σημεία υποβάθμισης, οι οποίοι θα πρέπει να επιχειρήσουν την
ανασυγκρότησή τους με όρους αειφορίας.
• με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς
που συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης (εναλλακτικές μορφές τουρισμού ,επενδύσεις που προάγουν την
Κρητική Διατροφή κλπ).
• σε χωρική ή/και λειτουργική γειτνίαση με μεγάλα έργα υποδομών που
διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς την κατεύθυνση της
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης ,αλλά παράλληλα απαιτούν διαχείριση
Ως εργαλείο εφαρμογής της χωρικής ανάπτυξης επιλέγεται η Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση (ΟΧΕ)
Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση
επενδυτικών προτεραιοτήτων που παρουσιάζουν καινοτόμο χαρακτήρα σε συνδυασμό με
τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της RISCrete.
Οι επιλεγμένες δράσεις μπορούν να εστιαστούν ενδεικτικά, στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών εφαρμογών, στη στήριξη της ενεργειακής
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απόδοσης και των βιώσιμων μεταφορών, καθώς και στην υλοποίηση επενδύσεων
ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος, αναβάθμισης του περιβάλλοντος και
προώθησης της βιώσιμής και περιφερειακής κινητικότητας.
Για την προώθηση της χωρικής ανάπτυξης συνεργούν επενδυτικές προτεραιότητες
των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, και 5 οι ΘΣ 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 9 ενώ υπάρχει
συνέργεια με τα ΕΠ: «ΕΠΑΝΕΚ», «Μεταφορές-Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη»
και «Αλιεία και Θάλασσα».

1.1.1.5 Σύνδεση με το Μνημόνιο και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
Η υλοποίηση του ΠΕΠ 2014-2020 υποστηρίζει την προώθηση των κατευθύνσεων που
περιλαμβάνονται στις Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου (ΕΣΣ) για τη χώρα σύμφωνα
με το άρθρο 15, 1 (α) (i) του Κανονισμού 1303/2013, και οι οποίες αποτελούν
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την απασχόληση ενώ ταυτόχρονα
αναμένεται να ωφεληθεί το ΠΕΠ από την υλοποίηση των προβλεπομένων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.
Ειδικότερα ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας και προϊόντων, η βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης θα
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, καινοτομία και απασχόληση και άρα θα
λειτουργήσουν ενισχυτικά στην υλοποίηση των δράσεων του ΠΕΠ.
Η μεταρρύθμιση στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στηρίζει με άμεσο τρόπο την
επίτευξη των θεματικών στόχων 1 και 3.
Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και ο συντονισμός των κυβερνητικών
πολιτικών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή των
επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΠΕΠ για την ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική κυβέρνηση. Επίσης, η προσπάθεια ποιοτικής ενίσχυσης του συστήματος
των προμηθειών και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την παραγωγή των δημοσίων έργων.
Οι μεταρρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
συστήματος καθώς και ο εκσυγχρονισμός της υγειονομικής περίθαλψης ενισχύει το
σχεδιασμό και τη στόχευση των παρεμβάσεων του ΘΣ 9.
Το προωθούμενο πλαίσιο για την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού
συστήματος αναμένεται να οδηγήσει στην αποκατάσταση της ρευστότητας και σταδιακή
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή των ΜΜΕ στις επενδυτικές
δραστηριότητες των θεματικών στόχων 1 και 3. Επίσης, η αναβάθμιση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τον περιορισμό διαδικαστικών και άλλων
διοικητικών βαρών, η βελτίωση της χωρικής διαχείρισης και του σχεδιασμού, η ενίσχυση
του ανταγωνισμού καθώς και η προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης αναμένεται να
διευκολύνουν την επίτευξη των θεματικών στόχων 1, 3 και του 6.
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Η ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και η προώθηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής ένταξης έχει άμεση συσχέτιση με την στοχοθέτηση των παρεμβάσεων του
ΕΚΤ και την επίτευξη των θεματικών στόχων 8, 9 και 10 ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, την επέκταση και αναβάθμιση της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας τη στήριξη των ανέργων και την ενίσχυση
της κοινωνικής πρόνοιας.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική, η παροχή χρηματοοικονομικά
βιώσιμης ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η επίλυση του θέματος
της ρευστότητας στο τομέα της ενέργειας εκτιμάται ότι θα στηρίξουν αποτελεσματικά
την επίτευξη του θεματικού στόχου 4.
1.1.1.6. Συνέργεια τομέων - προγραμμάτων στο ΣΕΣ
Η συνέργεια τομέων και προγραμμάτων στο ΣΕΣ (Περιφερειακό-Εθνικό) κρίνεται
απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Τις κατανομές των πόρων ανά Θ.Σ. και πρόγραμμα:
• Οι διατιθέμενοι πόροι στους θεματικούς στόχους 1, 2 και 3 του ΠΕΠ Κρήτης,
που κατά κύριο λόγο υποστηρίζουν την RISCrete είναι περιορισμένοι.
Σημαντικοί πόροι των θεματικών αυτών στόχων συγκεντρώνονται στο ΕΠΑΝΕΚ.
• Οι πόροι του ΕΚΤ αφορούν στον ΘΣ 9 και δευτερευόντως στον ΘΣ 8
περιορίζοντας τη δυνατότητα παρέμβασης του ΠΕΠ σε δράσεις ΕΚΤ
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
• Οι πόροι του ΕΓΕΤΠΕΕ και Ταμείου Αλιείας & Θάλασσας συγχρηματοδοτούν
αποκλειστικά δράσεις των ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Θάλασσας και Αλιείας.
• Οι πόροι του Ταμείου Συνοχής συγχρηματοδοτούν δράσεις του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
εκτός των συγκεκριμένων δράσεων που έχουν εκχωρηθεί σε περιφερειακό
επίπεδο.
Β. Τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της Έξυπνης Εξειδίκευσης:
• Η RISCrete έχει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της
Περιφέρειας λόγω του ισχυρού πόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
ιδρυμάτων, αλλά και της φύσης της οικονομίας της
• Ο αγροδιατροφικός τομέας έχει ισχυρή παρουσία και ρόλο στη RISCrete αλλά
και στην εν γένει στρατηγική της Κρήτης
• Η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση και η δια-βίου μάθηση αποτελούν
βασικούς πυλώνες της RISCrete
Γ. Την ανάγκη υλοποίησης του νέου ΠΕΣΔΑ Κρήτης,
Δ. Την ανάγκη αναβάθμισης και εξασφάλισης οδικής ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό
Δίκτυο της Κρήτης.
Ε. Τις κατευθύνσεις που θέτει το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο
NATURA 2000 και ο μεγάλος αριθμός περιοχών εφαρμογής στην Κρήτη
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ΣΤ. Τις ανάγκες μείωσης των εκπομπών CO2 με ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και με προώθηση των ΑΠΕ
Ζ. Τις προτεραιότητες που θέτει η γαλάζια ανάπτυξη και το σχέδιο δράσης της
μακροπεριφέρειας Αδριατική-Ιόνιο που τυγχάνουν σημαντικής εφαρμογής στην
Κρήτη.
Οι συνέργειες και συμπληρωματικότητες δράσεων επιχειρηματικότητας και
έξυπνης εξειδίκευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του ΕΠΑΝΕΚ προσδιορίζονται σαφώς
στο ΕΠΑΝΕΚ και, μετά την ολοκλήρωση των RIS3 (Εθνικής και Περιφερειακών)
καθορίζουν την υλοποίηση των δράσεων σε αμφότερα κατά την εφαρμογή.

1.1.1.7 Συνέργεια ΠΕΠ Κρήτης με τα ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη και ΕΠ Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί βασικό
αντικείμενο του ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη» και του ΕΠ ΕΠΑΝΕΚ. Για το λόγο αυτό
απαιτείται η συνέργεια των προγραμμάτων του περιφερειακού και εθνικού σκέλους με
προτεραιότητα στις δράσεις:
•
•
•
•
•
•
•

έρευνας και καινοτομίας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών,
γεωργικών συμβουλών,
καινοτομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων
προστασίας του περιβάλλοντος,
Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων(Δράσεις τύπου LEADER)
Ενίσχυσης επιχειρήσεων

Οι παρεμβάσεις που θα επιδιωχθούν στο ΠΕΠ στο πλαίσιο των ΘΣ 1, 2 & 3 (ΑΠ1) θα
αφορούν στοχευμένες δράσεις του αγροδιατροφικού τομέα, όπως η ανάδειξη και
αξιοποίηση της Κρητικής Διατροφής (η οποία αποτελεί «άυλη πολιτισμική κληρονομιά
της Κρήτης»), η διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα συμπλέγματα (όπως τουρισμόςπολιτισμός), καθώς και η προώθηση της δικτύωσης επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων
κλπ (clustering).
Η επιχειρούμενη ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας σε εφαρμογή της
RISCrete απαιτεί ισχυρή παρέμβαση για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με
την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κινητικότητας του μεταξύ των
τομέων. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί υποστήριξη των ΘΣ 8 και ΘΣ 10 επιπλέον των
πόρων του ΠΕΠ.
Επιπλέον των παραπάνω θα επιδιωχθεί η συνέργεια του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ με τον
Ορίζοντα 2020 και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας για την ενίσχυση των
προτεραιοτήτων της RISCrete.
1.1.2 Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων
επενδυτικών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, με
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βάση τον εντοπισμό των περιφερειακών και, κατά περίπτωση, των εθνικών αναγκών,
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που
προσδιορίζονται στις σχετικές, ειδικές ανά χώρα, συστάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με
το άρθρο 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την
εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Πίνακας 1: Αιτιολόγηση της επιλογής θεματικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων
Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

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

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης
ενισχύοντας τα ισχυρά σημεία της
περιφερειακής οικονομίας :
• Ύπαρξη διεθνούς επιπέδου
εκπαιδευτικού και
ερευνητικού ιστού με
δυνατότητες ανάπτυξης και
διάχυσης καινοτομιών
• Τεχνογνωσία στη διαχείριση
προγραμμάτων Ε&Α
• Ικανοποιητική συγκέντρωση
ερευνητικού δυναμικού
• Ώριμο Περιβάλλον για την
υιοθέτηση προωθημένων
τεχνολογιών
Και με στόχο την κάλυψη των
αναγκών/αδυναμιών :
• Πολύς μικρός αριθμός
εταιρειών spin-off
• Χαμηλός βαθμός ζήτησης
από τις επιχειρήσεις
• Χαμηλό επίπεδο επενδύσεων
από τις ΜΜΕ σε τεχνολογία
• Μικρή συμβολή των
ερευνητικών κέντρων στην
τοπική οικονομία
• Διαρροή επιστημονικού και
εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού (brain drain)
με άμεση συνάφεια με τη
προτεραιότητα του ΣΕΣ για την
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και της εξωστρέφειας των
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

επιχειρήσεων μετάβαση στην
ποιοτική επιχειρηματικότητα, με
αιχμή την καινοτομία και αύξηση
της εγχώριας προστιθέμενης αξίας»

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης ενισχύοντας τα
ισχυρά σημεία της περιφερειακής
οικονομίας :
• Ύπαρξη σημαντικών
υποδομών στήριξης για την
ανάπτυξη της κοινωνίας της
πληροφορίας
• Ταχύτερη ψηφιακή σύγκλιση
σε σχέση με άλλες
περιφέρειες της χώρας και
ικανοποιητική διείσδυση και
διάχυση των ΤΠΕ στον
τουρισμό, τις επιχειρήσεις
και τον γενικό πληθυσμό
• Σημαντικός αριθμός
ερευνητικών ινστιτούτων με
προσανατολισμό τις ΤΠΕ
Και με στόχο την κάλυψη των
αναγκών/αδυναμιών :
• Χαμηλός βαθμός ζήτησης
στις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ
κυρίως στους κλάδους της
αγροτικής οικονομίας
Είναι σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ, για
«επιχειρηματική καινοτομία και
αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων με βάση τις
Ψηφιακές Τεχνολογίες»
υποστηρίζοντας παράλληλα και
τους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης για αντιμετώπιση της
ψηφιακής υστέρησης και στην
ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών/προϊόντων στον
πολιτισμό, τουρισμό, μάθηση κλπ.
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ για
«ανοικτή ηλεκτρονική
διακυβέρνηση στην άσκηση
δημοσίων πολιτικών για ποιοτικές
υπηρεσίες» υποστηρίζοντας
παράλληλα και τους στόχους της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης.

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
περιφερειακής στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης για την
αντιμετώπιση της υστέρησης στην
ανάπτυξη και ενσωμάτωση
καινοτομιών από νέες και
υφιστάμενες επιχειρήσεις, την
ανάπτυξη ποιοτικής
επιχειρηματικότητας και την
κάλυψη αναγκών/αδυναμιών :
• Έλλειψη διαθεσιμότητας
κεφαλαίων επιχειρηματικού
κινδύνου
• Μικρός αριθμός clusters με
χαλαρή διασύνδεση
• Χαμηλή επιχειρηματικότητα
αρχικών σταδίων
• Περιορισμένο εύρος και
βάθος επιχειρηματικότητας
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ για
«Παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις και ανάπτυξη ενός
καλά σχεδιασμένου πλέγματος
μηχανισμών υποστήριξης των
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

επιχειρήσεων σε όλο το εύρος των
αναγκών τους, όπως συστήματα
βελτίωσης παραγωγικότητας, νέα
σύνθετα και εξειδικευμένα εργαλεία
χρηματοδότησης, υποστήριξη
νεοσύστατων επιχειρήσεων».

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

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

Επιλέγεται για την ενίσχυση των
ισχυρών σημείων της περιφερειακής
οικονομίας:
• Ύπαρξη ομάδας δυναμικών
ΜΜΕ με καινοτομίες σε
νέους αναδυόμενους
κλάδους
• Ισχυρή εξωστρέφεια από
ΜΜΕ του πρωτογενή και
της μεταποίησης
• Αναγνωρίσιμα ποιοτικά
αγροτικά προϊόντα
• Αναγνωρίσιμη ¨Κρητική
Διατροφή¨
• Εσωτερική αγορά τοπικών
προϊόντων ικανού μεγέθους
λόγω τουρισμού
Και με στόχο την κάλυψη των
αναγκών/αδυναμιών :
• Περιορισμένη τυποποίηση
προϊόντων και αδύναμες
αλυσίδες αξίας
• Μικρή επιχειρηματική
κλίμακα
• Μικρής κλίμακας
μάρκετινγκ
• Δυνατότητες επέκτασης σε
αναδυόμενες αγορές
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
προτεραιότητες του ΣΕΣ για
«Ενίσχυση οικονομικών
δραστηριοτήτων με περιθώρια
ανάπτυξης στο πλαίσιο ευρύτερων
Παραγωγικών Αλυσίδων καθώς και
διευκόλυνση της εκμετάλλευσης

EL

30

EL

Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

νέων ιδεών και στήριξη δημιουργίας
νέων επιχειρήσεων» και «Εστίαση
της παραγωγής σε διεθνώς
εμπορεύσιμα - εξαγώγιμα αγαθά και
υπηρεσίες», υποστηρίζοντας
παράλληλα και τους στόχους της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης.

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

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

Επιλέγεται για την κάλυψη της
ανάγκης εφαρμογής
ολοκληρωμένου σχεδίου
εξοικονόμησης ενέργειας στα
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες
και γενικότερα για την κάλυψη
αδυναμιών στην ενέργεια :
• Υψηλή εξάρτηση από
πετρέλαιο (86% έναντι του
εθνικού μέσου όρου 58%)
• Εποχικό έλλειμμα μεταξύ
ζήτησης για ηλεκτρική
ενέργεια και της προσφοράς
λόγω τουρισμού
• Σημαντικές εγκαταστάσεις
υποδομής και δημόσια
κτίρια που είναι
αναποτελεσματικά
Ενισχύει τη συμμόρφωση με τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες (010/31/ΕΕ,
συμμόρφωση για την ενεργειακή
απόδοση κτιρίων και 2012/27/ΕΕ
για την αποδοτικότητα στη χρήση
ενέργειας).
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
προτεραιότητες του ΣΕΣ για
«Βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτηρίων και
χρήση ΑΠΕ (π.χ. θερμικά ηλιακά),
με έμφαση στα δημόσια κτήρια» και
«Υλοποίηση παρεμβάσεων για
εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή
αποδοτικότητα και χρήση ΑΠΕ στις
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κατοικίες».

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

4f - Προώθηση της έρευνας και
της καινοτομίας στις τεχνολογίες
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα και υιοθέτηση
αυτών των τεχνολογιών

Επιλέγεται για την υποστήριξη της
στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης στο περιβαλλοντικό
σύμπλεγμα και για την κάλυψη της
ανάγκης ανάπτυξης και εισαγωγής
νέας γνώσης και καινοτομίας σε
συστήματα μεγάλης ενεργειακής
κατανάλωσης.
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ «Ενίσχυση
της έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης σε τεχνολογίες σχετικές
με ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας
κλπ».

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

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

Επιλέγεται για την κάλυψη αναγκών
και αντιμετώπιση αδυναμιών :
• Έλλειψης ολοκληρωμένων
σχεδίων και παρεμβάσεων
για την αντιμετώπιση των
πλημμυρών, σεισμών και της
διάβρωσης των ακτών
• Κατακερματισμού
αρμοδιοτήτων με
επικαλύψεις και αδυναμία
συντονισμού
• Ανάγκη ανάπτυξης
επιχειρησιακών
δυνατοτήτων του
συστήματος πολιτικής
προστασίας
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ «Για
παρεμβάσεις που στοχεύουν στον
μετριασμό και προσαρμογή των
επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, καθώς και στην ενίσχυση
της ανθεκτικότητας του δομημένου
και φυσικού περιβάλλοντος από τις
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καταστροφές που συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή» και τις
προτεραιότητες του ΘΣ5 : «Να
προωθήσει κατά προτεραιότητα
ολοκληρωμένες στρατηγικές,
δράσεις, μέτρα, προμήθεια
εξοπλισμού των αρμόδιων φορέων
και των μονάδων πολιτικής
προστασίας και επενδύσεις για την
πρόληψη, προστασία,
αποκατάσταση και διαχείριση
κινδύνων και καταστροφών από
φυσικές ή απρόβλεπτες αιτίες π.χ.
πυρκαγιών, πλημμυρών, διάβρωσης
του εδάφους, σεισμών κλπ».

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο επίτευξης
του στόχου για «βιώσιμη ανάπτυξη
σε όρους περιβαλλοντικούς» για την
ανάγκη προώθησης καινοτόμων
δράσεων πρόληψης, ενίσχυσης της
ανακύκλωσης και διαλογής στην
πηγή, στο πλαίσιο εφαρμογής του
ΠΕΣΔΑΚ.
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
προτεραιότητες του ΣΕΣ για
«εφαρμογή προγραμμάτων
πρόληψης της παραγωγής
αποβλήτων» και «υλοποίηση
δράσεων και έργων για προώθηση
της επαναχρησιμοποίησης και της
χωριστής συλλογής ρευμάτων προς
επίτευξη ανακύκλωσης υψηλής
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης
της κομποστοποίησης
βιοαποβλήτων».

06 - Διαφύλαξη και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων
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για επενδύσεις που υπερβαίνουν
τις εν λόγω απαιτήσεις

περιβάλλοντος από τα αστικά
λύματα για βιώσιμη ανάπτυξη
καθώς και για την αντιμετώπιση
αδυναμιών που σχετίζονται με την
αποσπασματική και
αναποτελεσματική διαχείριση
υδάτων και υγρών αποβλήτων.
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ «Δράσεις
για τη μείωση απωλειών από
συστήματα αποθήκευσης,
υδροληψίας και διανομής ύδατος
(έλεγχος διαρροών και απολήψεων
νερού, αποκατάσταση, επέκταση,
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και
δικτύων ύδρευσης και άρδευσης με
στόχο τον περιορισμό απωλειών)»
και των προτεραιοτήτων του ΘΣ6
του ΣΕΣ για τη κάλυψη των
υποχρεώσεων, που απορρέουν από
τις οδηγίες 91/271/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ,
2007/60/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και τη νέα
Οδηγία 2006/7/ΕΚ, που αντικαθιστά
την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ από το
2014.

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο επίτευξης
του στόχου για «βιώσιμη ανάπτυξη
σε όρους περιβαλλοντικούς», για
την προώθηση ολοκληρωμένων
σχεδίων αποκατάστασης και
ανάδειξης ιστορικών μνημείων και
την διασύνδεση τους με την τοπική
οικονομία, καθώς και αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών στη
διαχείριση και προβολή των
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
πόρων

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

Επιλέγεται για την ενίσχυση των
ισχυρών σημείων της Περιφέρειας :
• ‘Υπαρξη σημαντικών
στοιχείων πολιτιστικής
ιστορικής κληρονομιάς που
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μπορούν να ενισχύσουν το
προσφερόμενο τουριστικό
προϊόν
Ο τουρισμός και πολιτισμός
αποτελούν τομεακές προτεραιότητες
της RISCrete.
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
κατευθύνσεις του ΣΕΣ για
«προστασία, ανάδειξη και προβολή
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που
αποτελεί μέρος του Θεματικού
Στόχου 6 και είναι ουσιώδους
σημασίας για μια σειρά από
παραγωγικούς κλάδους και ιδίως
τον τουρισμό».

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

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

Επιλέγεται για την βελτίωση των
συνθηκών διαχείρισης ζωνών
NATURA (χερσαίων και
θαλάσσιων) και υγροβιότοπων
ιδιαίτερα σε περιοχές με τουριστική
ανάπτυξη και αστικές
συγκεντρώσεις. Προτεραιότητα
είναι η εκπόνηση Διαχειριστικών
Σχεδίων οικοσυστημάτων αυτόνομα
ή και στο πλαίσιο Χωρικών Σχεδίων
καθώς και η κάλυψη αναγκών που
συνδέονται με την εφαρμογή
ολοκληρωμένων διαχειριστικών
σχεδίων.
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
προτεραιότητα του ΣΕΣ για
«παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
προστασία, διατήρηση και
αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών
τους, στη βιοποικιλότητα, στις
περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ στις περιοχές Υψηλής
Φυσικής Αξίας, στην προστασία και
διατήρηση του δασικού κεφαλαίου,
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στην προώθηση των πράσινων
υποδομών» και την Εθνική
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
Υποστηρίζεται από την
ολοκλήρωση και εφαρμογή του
χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού που αποτελεί επίσης
προτεραιότητα του ΣΕΣ.

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

6e - Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την ανάπλαση
των πόλεων, την αναζωογόνηση
και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά
εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την προώθηση
μέτρων για τον περιορισμό του
θορύβου

Επιλέγεται στο πλαίσιο επίτευξης
του στόχου για «βιώσιμη ανάπτυξη
σε όρους περιβαλλοντικούς» για την
βελτίωση του περιβάλλοντος σε
οικιστικές περιοχές.
Ειδικότερα επιλέγεται για την
κάλυψη αναγκών που σχετίζονται
με την αναβάθμιση του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος αστικών
περιοχών που συχνά γειτνιάζουν με
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
ή και την αντιμετώπιση
προβλημάτων σε εκτεταμένες ζώνες
υποβαθμισμένου αστικού
περιβάλλοντος λόγω άναρχης
δόμησης και έλλειψης
κοινοχρήστων χώρων.
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
κατευθύνσεις του ΣΕΣ για «τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και της ποιότητας
ζωής του πληθυσμού, την ανάπλαση
των πόλεων με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά, την αναζωογόνηση
και την απολύμανση των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά
περιοχών (συμπεριλαμβανομένων
των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
προώθηση μέτρων περιορισμού του
θορύβου».
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7b - Ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Επιλέγεται για την ενίσχυση της
ενδοπεριφερειακής κινητικότητας,
την αντιμετώπιση αναγκών που
συνδέονται με τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και της μείωσης
των απαιτούμενων χρόνων
μεταφοράς ανθρώπων και ευπαθών
προϊόντων από την ορεινή
ενδοχώρα, τις νότιες παραγωγικές
και τουριστικές περιοχές στο Βόρειο
Οδικό Άξονα (Διευρωπαϊκό
Δίκτυο). Επίσης επιλέγεται και για
την αντιμετώπιση προβλημάτων
ασφάλειας τοπικών οδικών
συνδέσεων παραγωγικών περιοχών
και περιοχών υψηλής
επισκεψιμότητας.
Βρίσκεται σε συνάφεια με τις
κατευθύνσεις του ΣΕΣ για «Τη
βελτίωση των επιπέδων οδικής
ασφάλειας και την αντίστοιχη
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
με εστιασμένες βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσεις υψηλής
αποδοτικότητας καθώς και μέτρα
ενεργητικής οδικής ασφάλειας» και
«τη βελτίωση του επιπέδου της
ασφάλειας ναυσιπλοΐας».

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Έξυπνη Εξειδίκευση για να
καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες που
σχετίζονται με τις δυσκολίες
ανάπτυξης καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
Βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με
την προτεραιότητα του ΣΕΣ για
«στήριξη της υγιούς
επιχειρηματικότητας και
πολύπλευρη ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στους
αναπτυσσόμενους, ή με
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τομείς
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της οικονομίας» υποστηρίζοντας
παράλληλα και τους στόχους της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο της
Περιφερειακής Στρατηγικής για την
Έξυπνη Εξειδίκευση για να
καλύψει διαπιστωμένες ανάγκες για
αναβάθμιση δεξιοτήτων του
εργατικού δυναμικού προκειμένου
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των επιλεγμένων τομέων.
Βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με
την προτεραιότητα του ΣΕΣ για
«παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης
επιχειρήσεων και ενίσχυσης
δεξιοτήτων των εργαζομένων που
θα συμβάλλουν στην προσαρμογή
των επιχειρήσεων στην αλλαγή.
Ειδικότερα, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των εργαζομένων,
εργοδοτών κλπ, θα υποστηρίξει τον
αναπροσανατολισμό των
επιχειρήσεων προς νέες αγορές, τη
βελτίωση της οργάνωσης της
εργασίας και της παραγωγής με
επικέντρωση σε τομείς με
αναπτυξιακή προοπτική και την
ποιότητα». Παράλληλα υποστηρίζει
και τους στόχους της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε
διάκρισης
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9a - Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της
υγείας, προωθώντας την
κοινωνική ένταξη μέσω
βελτίωσης της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και
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Επιλέγεται για την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών όπως η
αναβάθμιση των υποδομών της
νοσοκομειακής και πρωτοβάθμιας
περίθαλψης καθώς και για την
κάλυψη αναγκών φροντίδας παιδιών
και ηλικιωμένων και την
αναβάθμιση τοπικών υποδομών
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες
ομάδες (πχ άστεγοι, Ρομ). Είναι σε
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

υπηρεσίες αναψυχής και τη
μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της
κοινότητας

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

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

συνάφεια με την προτεραιότητα του
ΣΕΣ για «προάσπιση της ισότιμης
πρόσβασης των πολιτών στις
υπηρεσίες υγείας που θα
υποστηριχθεί μέσω της
αναβάθμισης των σχετικών
υποδομών και του εκσυγχρονισμού
του εξοπλισμού των δομών υγείας».

Επιλέγεται για την ενίσχυση της
απασχολησιμότητας των γυναικών
με τη λειτουργία δομών φροντίδας
εξαρτώμενων από αυτές ατόμων και
για την ενίσχυση
απασχολησιμότητας ευπαθών
ομάδων πληθυσμού μέσα από την
πρόληψη και άρση εμποδίων που
τους αποκλείουν από την αγορά
εργασίας.
Βρίσκεται σε συνάφεια με την
χρηματοδοτική προτεραιότητα του
ΣΕΣ για «ανάπτυξη δικτύου σε
τοπικό κυρίως επίπεδο με τη
συνεργασία και τη σύμπραξη
φορέων του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα και ιδίως των
φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
για την παροχή υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας και
υπηρεσιών διευκόλυνσης της
πρόσβασης στην αγορά εργασίας»
και την Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης.

09 - Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε
διάκρισης
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9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομά
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Επιλέγεται για την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών, βασικών
ομάδων στόχου όπως οι Ρομ και οι
άστεγοι. Οι ειδικές ανάγκες των
ομάδων στόχου καλύπτονται μέσα
από την υποστήριξη τοπικών
υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες με τη λειτουργία
ειδικά σχεδιασμένων δομών και
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

συνοδευτικών υποστηρικτικών
δράσεων. Είναι σε συνάφεια με τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΣΕΣ
καθώς και την Εθνική Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης και την Εθνική
Στρατηγική για τους Ρομ.

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

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

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

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

Επιλέγεται για την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών που
συναρτώνται με εμπόδια που
επηρεάζουν την ομαλή κοινωνική
ένταξη, ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού όπως ατόμων με
αναπηρία, μεταναστών, γυναικών
θυμάτων trafficking /κακοποίησης.
Υπάρχει συνάφεια με την
αντίστοιχη προτεραιότητα του ΣΕΣ
την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης και τις προτεραιότητες
καταπολέμησης των διακρίσεων
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής
καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού κλπ.

Επιλέγεται για την κάλυψη
συγκεκριμένων αναγκών για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και
κοινωνικής μέριμνας. Οι ειδικές
ανάγκες συναρτώνται τόσο με την
βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
περίθαλψης, όσο και την
συμπλήρωση – ολοκλήρωση δομών
νοσοκομειακής περίθαλψης.
Είναι σε συνάφεια με την αντίστοιχη
προτεραιότητα του καθώς και τις
επιμέρους προτεραιότητες που
αφορούν στην βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική
προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

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

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

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

9vi - Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων
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Επιλέγεται στο πλαίσιο του στόχου
για «βιώσιμη Ανάπτυξη σε όρους
κοινωνικούς». Ειδικότερα
επιλέγεται για την κάλυψη αναγκών
που συναρτώνται με τις δυσκολίες
πρόσβασης στην απασχόληση
ευπαθών ομάδων πληθυσμού αλλά
και τους όρους και τον τρόπο
προώθησης και ενθάρρυνσης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Είναι σε συνάφεια με την
χρηματοδοτική προτεραιότητα του
ΣΕΣ «ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή
και η κοινωνική ένταξη ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού μέσω της
κοινωνικής οικονομίας και
επιχειρηματικότητας και να
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των
προγραμμάτων κοινωνικής
οικονομίας» και τις επιμέρους
προτεραιότητες που αφορούν στη
προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας και των κοινωνικών
επιχειρήσεων.

Επιλέγεται στο πλαίσιο του στόχου
για «Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όρους
κοινωνικούς» για προώθηση της
απασχόλησης μέσα από
ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια σε
επιλεγμένες ζώνες με κρίσιμα
κοινωνικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά. Είναι σε άμεση
συνάφεια με την αντίστοιχη
προτεραιότητα του ΣΕΣ και τις
επιμέρους προτεραιότητες που
προσδιορίζονται ανάλογα με το
ειδικό χαρακτήρα (χωρικά,
κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά) το σημερινό βαθμό
και τις δυνατότητες ανάπτυξης των
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Επιλεγμένος θεματικός
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προτεραιότητα
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περιοχών εφαρμογής τους.

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

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

Επιλέγεται στο πλαίσιο του στόχου
για «Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όρους
κοινωνικούς» καλύπτοντας ανάγκες
αναβάθμισης των υποδομών όλων
των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε
συνάφεια με την αντίστοιχη
προτεραιότητα του ΣΕΣ και τις
προτεραιότητες που αφορούν στη
δημιουργία ή και αναβάθμιση
υποδομών τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια
βίου μάθησης.

1.2 Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης
Αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης (στήριξη της Ένωσης) για κάθε θεματικό
στόχο και, κατά περίπτωση, κάθε επενδυτική προτεραιότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις
θεματικής συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εκ των προτέρων αξιολόγηση.
Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 συγκροτείται από επτά (7) άξονες προτεραιότητας (ΑΠ) με
24 επενδυτικές προτεραιότητες, στους οποίους κατανέμονται οι πόροι των 10 Θεματικών
Στόχων.
Οι Άξονες Προτεραιότητας στηρίζονται σε μια λειτουργική σύνθεση των Θεματικών
Στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 όπως αυτοί έχουν εξειδικευθεί σε
περιφερειακό επίπεδο. Η κατανομή των πόρων ανά θεματικό στόχο έχει διαμορφωθεί
σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των επιμέρους κριτηρίων
και δεσμεύσεων που θέτουν οι κανονισμοί των ΕΔΕΤ 2014-2020 για το σύνολο της
χώρας.
Επισημαίνεται η ανάγκη υποστήριξης του προγράμματος από τομεακά προγράμματα με
δράσεις που υποστηρίζουν την περιφερειακή στρατηγική για την «Έξυπνη Εξειδίκευση»
και τα προγράμματα ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Επίσης, επισημαίνεται η
ανάγκη συνέργειας με το ΕΓΤΑΑ, λόγω του σημαντικού ρόλου του αγροδιατροφικού
τομέα στην «Έξυπνη Εξειδίκευση» και του ΕΤΘΑ λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της
Περιφέρειας.
Σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας όπως η διαχείριση των
απορριμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΕΣΔΑΚ και η συμπλήρωση του διευρωπαϊκού
οδικού δικτύου της Κρήτης, θα αντιμετωπισθούν από πόρους τομεακών προγραμμάτων.
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Η συγκέντρωση (59,42%) των πόρων στον άξονα προτεραιότητας 1 «Βιώσιμη
ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής» θα ικανοποιήσει ανάγκες της Περιφέρειας για βιώσιμη ανάπτυξη.
Επειδή, η Κρήτη διαθέτει μεγάλο ανάπτυγμα ακτών, εκτεταμένες ζώνες NATURA,
διάσπαρτους υγροβιότοπους μικρής επιφάνειας, διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία, επιλέγεται ως βασικός στόχος η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η
αντιμετώπιση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις επικεντρώνονται
στην προστασία αλλά και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται και ως εκ
τούτου επιλέγονται επενδυτικές προτεραιότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη
τεχνολογιών και την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών
προβλημάτων.
Ο δεύτερος σε συγκέντρωση πόρων άξονας (15,19%) είναι ο Α.Π. 5 «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη». Μέσω του
άξονα επιδιώκεται η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού της
Περιφέρειας ενώ παράλληλα προωθείται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η
προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η
ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με την κατάργηση κάθε
είδους διακρίσεων. Οι διαθέσιμοι πόροι κατανέμονται σε 8 επενδυτικές προτεραιότητες
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η εστίαση και η απαιτούμενη θεματική συγκέντρωση.
Ο τρίτος σε συγκέντρωση πόρων (11,87 %) άξονας προτεραιότητας αφορά στην
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης» στοχεύει στην ολοκλήρωση των διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων, τη δημιουργία
ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ενισχύοντας τις υφιστάμενες κλαδικές
εξειδικεύσεις και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων αναδυόμενων δραστηριοτήτων με
ισχυρές οικονομικές προοπτικές στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Με τον άξονα αυτό επιδιώκεται η ανάσχεση των επιπτώσεων της κρίσης και η ανάδειξη
ενός νέου παραγωγικού προτύπου με βάση σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με
όρους τεχνολογίας, καινοτομίας, ποιότητας, συνεργιών, εξωστρέφειας. Η προσπάθεια
απαιτεί δέσμευση σημαντικών πόρων ειδικά με δεδομένο ότι η απόσταση που πρέπει να
καλυφθεί σε θέματα ανταγωνιστικότητας είναι μεγάλη σε σύγκριση με τις ευθέως
ανταγωνιστικές περιφέρειες της ΕΕ. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος συμπληρωματικών
παρεμβάσεων του νέου προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας». Οι πόροι κατανέμονται
σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες. Οι 2 επενδ. προτερ. που αφορούν στο θεματικό άξονα
3 «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» απορροφούν το 58,5% των πόρων. Το
χαμηλό ύψος των δεσμευμένων πόρων επιβάλλει την εστίαση σε παρεμβάσεις
περιορισμένου αριθμού κρίσιμων όμως για την περιφερειακή οικονομία που θα επιτύχουν
την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ο τέταρτος σε συγκέντρωση πόρων (10,96 %) άξονας προτεραιότητας αφορά στην
«Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη». Στοχεύει στη
συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών υγείας εκπαίδευσης κατάρτισης και
κοινωνικής πρόνοιας.
Η κατανομή των πόρων ανά θεματικό στόχο επιβεβαιώνει την εστίαση των
χρηματοδοτήσεων στο περιβάλλον και στις βιώσιμες μεταφορές. Συνολικά οι θεματικοί
στόχοι 4, 5, 6 και 7 συγκεντρώνουν το 59,5 % των πόρων του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.
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Οι θεματικοί στόχοι 1, 2 και 3 που υποστηρίζουν την «έξυπνη εξειδίκευση»
συγκεντρώνουν το 11,87 % των πόρων. Τέλος, οι θεματικοί στόχοι 9 και 10 που
αφορούν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης συγκεντρώνουν
το 10,96 % των πόρων.
Συμπερασματικά, η κατανομή των χρηματοδοτήσεων θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει
ανάγκες και να ικανοποιήσει αναπτυξιακούς στόχους. Πόροι που δεσμεύονται ανά άξονα
προτεραιότητας είναι επαρκείς για την κάλυψη αυστηρά ιεραρχημένων αναγκών. Η
περιορισμένη συγκέντρωση που παρατηρείται στον άξονα προτεραιότητας 1 και στους
θεματικούς στόχους 1,2 και 3 αντιμετωπίζεται με εστίαση σε μικρό αριθμό επενδυτικών
προτεραιοτήτων και ενισχυόμενων δράσεων.
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Πίνακας 2: Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής του επιχειρησιακού προγράμματος
Άξονας
προτεραι
ότητας

1

Ταμείο

ERDF

Στήριξη της Ένωσης
(σε ευρώ)

Ποσοστό
της
συνολικής
στήριξης
της Ένωσης
για το
επιχειρησια
κό
πρόγραμμα

41.297.673,00

11.87%

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος

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

Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος

[Τ3102, Τ3103, Τ3101, Τ3104, Τ3105]

1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη
μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην
ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής
εφαρμογής
1 - Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
02 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών
2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ
2 - Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής
μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
3 - Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες
03 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων
ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
4 - Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Ταμείο

Στήριξη της Ένωσης
(σε ευρώ)

Ποσοστό
της
συνολικής
στήριξης
της Ένωσης
για το
επιχειρησια
κό
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος

Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος

3c - Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών
5 - Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
2

ERDF

206.714.381,00

59.42%

04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς
4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα
της στέγασης

[Τ3110, Τ3111, Τ3109, Τ3108, Τ3107,
Τ3106, Τ3112, Τ3113, Τ3114, Τ3115,
Τ3116]

6 - Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
7 - Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2
05 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας
στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
8 - Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές
06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6a - Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
9 - Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
10 - Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του

EL

46

EL

Άξονας
προτεραι
ότητας

Ταμείο

Στήριξη της Ένωσης
(σε ευρώ)

Ποσοστό
της
συνολικής
στήριξης
της Ένωσης
για το
επιχειρησια
κό
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος

Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος

υδροφόρου ορίζοντα
11 - Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας
πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης
6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
12 - Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική
ανάπτυξη
6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
13 - Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων
14 - H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο
6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
15 - Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων
αστικών περιοχών
07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
16 - Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
3

ERDF

38.136.822,00

10.96%

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

[Τ3117, Τ3118, Τ3119]

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική,
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της
υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού,
πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Ταμείο

Στήριξη της Ένωσης
(σε ευρώ)

Ποσοστό
της
συνολικής
στήριξης
της Ένωσης
για το
επιχειρησια
κό
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος

Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος

17 - Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των
γυναικών στην απασχόληση
18 - Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης
10 - Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
10a - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
19 - Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας
4

ESF

4.347.676,00

1.25%

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

[Τ3120, Τ3121]

8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
20 - Η βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
21 - Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
5

ESF

52.837.720,00

15.19%

09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης

[Τ3127, Τ3122, Τ3125, Τ3126, Τ3123,
Τ3124]

22 - Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, που βρίσκονται
εκτός αγοράς εργασίας
23 - Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που έχουν την
ευθύνη της φροντίδας παιδιών
9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Ταμείο

Στήριξη της Ένωσης
(σε ευρώ)

Ποσοστό
της
συνολικής
στήριξης
της Ένωσης
για το
επιχειρησια
κό
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος / Επενδυτική προτεραιότητα / Ειδικός στόχος

Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και
δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος
για τους οποίους έχει καθοριστεί στόχος

24 - Η βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων
9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
25 - Ο περιορισμός των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας
26 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
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
27 - Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
28 - Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού

EL

6

ERDF

3.500.000,00

1.01%

7

ESF

1.072.226,00

0.31%

29 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ
30 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ
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2. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
2.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

1
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Προτείνεται ως «Άξονας της Έξυπνης Ανάπτυξης». Επιδιώκει τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της υλοποίησης δράσεων της
RISCrete.
Η στροφή στην Έξυπνη Εξειδίκευση προϋποθέτει την οργάνωση και λειτουργία σε Περιφερειακό Επίπεδο ενός αποτελεσματικού συστήματος
διακυβέρνησης που παρακολουθεί και προτείνει προσαρμογές (monitoring) καθώς και μιας Περιφερειακής δομής προώθησης της καινοτομίας που θα
υποστηρίζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με τους φορείς της γνώσης καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για την ανάπτυξη
νεοφυών επιχειρήσεων.
Για την εξυπηρέτηση του άξονα, επιλέγονται οι Θ.Σ. 1, 2, 3 του άρθρου 9 του ΚΚΔ.
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Μέσω του ΘΣ1 επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων και φορέων της γνώσης για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Ε&Τ αλλά και τον
προσανατολισμό της έρευνας στις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω :
•
•
•
•
•

προώθησης της έρευνας που προάγει την καινοτομία στις επιχειρήσεις
ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Τ
συμπλήρωσης των υποδομών/εξοπλισμών φορέων της γνώσης που υποστηρίζουν την καινοτομία στις επιχειρήσεις
δημιουργίας κουλτούρας καινοτομίας
δημιουργίας clusters και άλλων συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων και φορέων της γνώσης

Μέσω του ΘΣ2 επιδιώκεται ενσωμάτωση και συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους παραγωγικούς τομείς και
ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης με προτεραιότητα στον αγροτικό τομέα, τουρισμό
και πολιτισμό.
Μέσω του ΘΣ3 επιδιώκεται :
• υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων με εξασφάλιση δέσμης μέτρων όπως πρόσβαση σε ενισχύσεις και χρηματοδοτικά κεφάλαια (πx κεφάλαιο
σποράς), παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, διάθεση πρώτης εγκατάστασης (incubators) κλπ
• υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να ενδυναμώσουν τις διαδικασίες παραγωγής και να παράξουν ανταγωνιστικά προϊόντα ικανά να
διεισδύσουν σε αγορές του εξωτερικού
• υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου διερευνήσουν νέες αγορές και να ενδυναμώσουν την ταυτότητα τους μέσω πιστοποίησης και
τυποποίησης (branding)
Οι δράσεις του ΑΠ1 συμπληρώνονται από δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ. Ειδικότερα για τον αγροδιατροφικό τομέα συνδράμει και το ΕΠ Αγροτικής
Ανάπτυξης. Θα επιδιωχθεί συνέργεια στους τομείς : έρευνα & καινοτομία στον γεωργικό τομέα, παροχή δέσμης συμβουλευτικών υπηρεσιών,
καινοτομία στη διαχείριση φυσικών πόρων κλπ. Επιπλέον στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης (νέες μορφές θαλάσσιου τουρισμού, ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας κλπ) συνδράμει το ΕΤΘΑ.
Η επιχειρούμενη ανασυγκρότηση της περιφερειακής οικονομίας βάσει της RISCrete, προϋποθέτει την αναβάθμιση-αναπροσανατολισμό του ανθρώπινου
δυναμικού με ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ενίσχυση της κινητικότητάς του μεταξύ των τομέων. Στο πλαίσιο αυτό θα συνδράμει ο Α.Π. 4 του ΠΕΠ
Κρήτης 2014-2020 (Θ.Σ. 8) και το ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»
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Θα επιδιωχθεί η συνέργεια με τον Ορίζοντα 2020 και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας ενώ θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που αναδεικνύονται
από την μακροπεριφέρεια Αδριατική – Ιόνιο για την προώθηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
Ο ΑΠ 1 θα ενισχύει δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης.

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ERDF

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

Δημόσιο

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

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

1

Τίτλος του ειδικού στόχου

Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

52

EL

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας στην τοπική οικονομία μέσω :
Α) της ενίσχυσης ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ για :
α) τον προσανατολισμό της έρευνα τους σε προκλήσεις τομέων της περιφερειακής οικονομίας, που αποτελούν προτεραιότητα
της RISCrete,
β) τη συμπλήρωση των υποδομών που προωθούν την καινοτομία και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στις
επιχειρήσεις.
Β) τον προσανατολισμό της έρευνας τους σε διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων της Κρήτης στους τομείς
προτεραιότητας της RISCrete
Γ) της ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων - διαδικασιών σε επιλεγμένους
τομείς της RISCrete και με τη συνεργασία φορέων της γνώσης. Για την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις θα
αξιοποιηθούν εργαλεία όπως το voucher καινοτομίας.
Δ) της δημιουργίας κουλτούρας καινοτομίας μέσω της υποδειγματικής επιβράβευσης ερευνητών, προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών σπουδαστών, καθώς και επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία στην
περιφέρεια.
Ε) της δημιουργίας clusters, δικτύων και λοιπών συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων και φορέων της γνώσης και της
τεχνολογίας, σε τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» με προτεραιότητα τον
αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό-πολιτισμό και το περιβάλλον.
Θα επιδιωχθεί η αρμονική ανάπτυξη του τουρισμού με την ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων στο πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος και ειδικότερα των περιοχών NATURA σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις» και το «Ειδικό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».
Μέσω της συνεργασίας φορέων της γνώσης και της επιχειρηματικότητας θα επιδιωχθεί :
• η αξιοποίηση υφισταμένων τεχνολογιών και η ανάπτυξη νέων
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•
•
•
•
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η αύξηση της ικανότητας απορρόφησης τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις
η ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των κλάδων
η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και συσσώρευσης
η ανάδειξη της διάστασης της «πράσινης ανάπτυξης» και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
επιχειρήσεων.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος

ID

Τ3101

EL

1 - Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης
Εξειδίκευσης»
Δείκτης

Ιδιωτική Δαπάνη των επιχειρήσεων
σε ΕΤΑΚ σε σχέση με το
Περιφερειακό ΑΕΠ

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

0,06
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Έτος
βάσης
2011

Τιμή-στόχος (2023)

0,13

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΕΘΝΙΚΟ
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας που προωθούν την καινοτομία στις επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete.
• Ενίσχυση πρώτης παραγωγής.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Ο προσανατολισμός της έρευνας των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών και προοπτικών
ανάπτυξης του επιχειρηματικού και εν γένει παραγωγικού χώρου της Κρήτης, με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete, συμβάλει στην
επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής
«Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Ερευνητικό επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις της Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα
Είδος δράσης :
Εξοπλισμοί που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις
Ενδεικτικές δράσεις :
• Εξοπλισμοί - υποδομές που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Η υποστήριξη των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, για την παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών
υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν διαπιστωμένες ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης του επιχειρηματικού και εν γένει παραγωγικού χώρου της Κρήτης
στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete, συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε
δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, άλλοι φορείς καθ΄ αρμοδιότητα

EL

57

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις της Κρήτης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών και με τη χρήση vouchers
• Ενίσχυση πρώτης παραγωγής - πιλοτικές εφαρμογές.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η κινητοποίηση των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στον αναπροσανατολισμό της Περιφερειακής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων προϊόντων ή/και διαδικασιών με την υποστήριξη των φορέων της γνώσης και της τεχνολογίας. Εξυπηρετείται ο ειδικός στόχος «Αύξηση της
συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας, οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας / Άλλοι φορείς καθ' αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Ανάδειξη/επιβράβευση καινοτόμων πρωτοβουλιών
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενδεικτικές δράσεις :
• Επιβράβευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδαστών και ερευνητών που συμβάλλουν στην προώθηση δράσεων καινοτομίας
• Επιβράβευση καινοτόμων επιχειρήσεων
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Η διαμόρφωση κουλτούρας για επιχειρηματικότητα και καινοτομία μέσω της επιβράβευσης καλών πρακτικών, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και ως
προς τη συγκράτηση νέων επιστημόνων αλλά και ως προς την κινητοποίηση επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση νέων ιδεών και γνώσης.
Συμβάλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς προτεραιότητας
της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Επιστημονική, ερευνητική, κοινότητα και επιχειρήσεις
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/Ενδιάμεσος Φορέας/Άλλοι φορείς καθ' αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Προώθηση της δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων τεχνολογίας και γνώσης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Υποστήριξη clusters, δικτύων και άλλων συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων, φορέων τεχνολογίας και γνώσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

«Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται η δημιουργία και υποστήριξη clusters επιχειρήσεων - επιστημονικών φορέων, καθώς και λοιπών συνεργατικών σχημάτων στους τομείς
προτεραιότητας της περιφερειακής στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (αγροδιατροφικός, πολιτιστικο-τουριστικός, περιβαλλοντικός). Οι δράσεις
αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, φορείς τεχνολογίας και γνώσης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας / Άλλοι φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Δεν θα δημοσιευτεί πρόσκληση για επενδύσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 του ΠΕΠ εάν δεν ολοκληρωθεί η εθνική και περιφερειακή RIS3,
εκτός από πιλοτικές δράσεις, προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects)
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2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

να εναρμονίζονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας για την προώθηση της Ε&Τ και της καινοτομίας
να ευθυγραμμίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
να κινητοποιούν τον ιδιωτικό τομέα (μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων)
να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα στους νέους και τους απόφοιτους ΑΕΙ
να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την προώθηση
βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών
να εξυπηρετούν την Στρατηγική για την μακροπεριφέρεια Αδριατική – Ιόνιο
να εξυπηρετούν την Στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη
να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ
να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of off -the- shelf technologies).

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

EL

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

61

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

EL

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO24

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

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

19,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO25

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

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

12,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO26

Έρευνα,
καινοτομία:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
συνεργάζονται με
ερευνητικά
ιδρύματα

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

225,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

2

Τίτλος του ειδικού στόχου

Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής
«Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω :
(α) της εισαγωγής ψηφιακών εφαρμογών και εν γένει τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠΕ) στην επιχειρηματική διαδικασία και
(β) της ενίσχυσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς σχεδιασμού - ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών
ΤΠΕ που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος

ID

Τ3102

EL

2 - Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας
της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ΤΠΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΕΥΡΩ

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

231,00
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Έτος
βάσης
2011

Τιμή-στόχος (2023)

280,00

Πηγή
στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών στις επιχειρήσεις
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και με τη χρήση
vouchers.
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών εφαρμογών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εφαρμογών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς ανάπτυξης
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση,
παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της "Έξυπνης Εξειδίκευσης"»
Ομάδες στόχου :
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Περιφέρεια Κρήτης / Ενδιάμεσος φορέας
Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for
Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές
δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα
είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας
Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για κάθε μία από τις
εκ των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.

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

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

Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει :
•
•
•
•
•
•

να βελτιώνουν την θέση των επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς.
να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική για την Έξυπνη εξειδίκευση στην Κρήτη (RISCrete).
να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης για τους νέους με δεξιότητες στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
να εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ
να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of off-the-shelf technologies).
να συμμορφώνονται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO01

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
στήριξη

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

100,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO02

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

100,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

2c

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και
της ηλεκτρονικής υγείας
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

3

Τίτλος του ειδικού στόχου

Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου Τομέα ως βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας
μέσω :
(α) της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη και υποστηρίζουν τις
λειτουργίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με έμφαση στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς (e-culture) και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism) που συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς
προτεραιότητας της RIS Crete.
(β) της ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους τομείς.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3103

EL

3 - Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες
Δείκτης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επί του
συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74
ετών

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

45,10

71

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

60,00

Πηγή
στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ,
Υπερπεριφέρεια
(Κρήτη, Βόρειο
Αιγαίο, Νότιο
Αιγαίο)

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Εφαρμογές ΤΠΕ που ενισχύουν την τοπική οικονομία
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών/προιόντων που υποστηρίζουν τους τομείς
προτεραιότητας της RISCrete όπως ο πολιτισμός-τουρισμός.
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προιόντων για τους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται :
(α) η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
(β) η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (πχ δημιουργία νέων
προϊόντων που εμπλουτίζουν/διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός).
(γ) Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Διεύρυνση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δημόσιο, προς τους πολίτες»
Ομάδες στόχου :
Πολίτες και επισκέπτες της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Δήμοι / ΥΠΠΟ / Λοιποί δικαιούχοι καθ’ αρμοδιότητα
Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for
Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές
δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα
είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για κάθε μία από τις
εκ των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται.

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

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

Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει :
• να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του περιεχομένου που αναπτύσσουν.
• να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•
•
•

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

να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην Κρήτη.
να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική οικονομία
να εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ
να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of off-the-shelf technologies).
να συμμορφώνονται με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Τ3001

Αριθμός φορέων
και οργανισμών
του Δημοσίου και
ευρύτερου
Δημοσίου τομέα
που ενισχύονται

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
19,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

3a

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

4

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η αύξηση του αριθμού των νεοφυών επιχειρήσεων που αξιοποιούν νέα γνώση για :
• την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας
• τον αναπροσανατολισμό παραδοσιακών κλάδων με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
μέσω της παροχής ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων όπως :
•
•
•
•

η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας (incubator)
η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια (seed capital)
η παροχή ενισχύσεων

Η εφαρμογή της παραπάνω δέσμης δράσεων θα αποτελέσει αντικείμενο της Περιφερειακής Δομής Καινοτομίας.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3104

EL

4 - Η αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Δείκτης

Επιχειρηματικότητα αρχικών
σταδίων (ποσοστό νέων
επιχειρηματιών στο σύνολο του
πληθυσμού της Περιφέρειας)

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

3,20

77

Έτος
βάσης
2012

Τιμή-στόχος (2023)

6,40

Πηγή
στοιχείων
Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικότ
ητας ΙΟΒΕ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της RISCrete
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με την επιχειρηματική αξιοποίηση νέων ιδεών καθώς και τεχνολογικών και μη καινοτομίων, στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, και στην
παραγωγή νέων προϊόντων σε παραδοσιακούς και αναδυόμενους κλάδους της τοπικής οικονομίας, επιδιώκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Ομάδες στόχου :
Νέες επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας
Είδος δράσης :
Εξασφάλιση κεφαλαίων για νεοφυείς επιχειρήσεις
Ενδεικτικές δράσεις :
Δημιουργία περιφερειακού Seed Capital
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται η διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της εξασφάλισης κεφαλαίων κατά τρόπο ευέλικτο και
αποτελεσματικό. Έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση κεφαλαίων σποράς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση των νεοφυών
επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Ομάδες στόχου :
Νέοι επιχειρηματίες και νέοι επιστήμονες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Περιφερειακή Δομή Καινοτομίας, Άλλοι Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Ολοκληρωμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• Παροχή χώρου πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας (incubator)
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με την υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων από ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων όπως οι υπηρεσίες : μεταφορά τεχνολογία και αξιοποίηση
αποτελεσμάτων έρευνας, πληροφόρηση και ενημέρωση, επιχειρηματική μεσιτεία, έρευνα αγοράς, επιχειρηματική ευφυΐα, αξιοποίηση διανοητικού
κεφαλαίου, technology audit, εξωστρέφεια και δικτύωση, παροχή χώρου πρώτης εγκατάστασης, εξυπηρετείται ο ειδικός στόχος «Αύξηση των νεοφυών
επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Ομάδες στόχου :
Νέοι επιστήμονες και νέοι επιχειρηματίες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφερειακή Δομή Καινοτομίας, ΑΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Άλλοι Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Δεν θα προκηρυχθούν δράσεις στο ΘΣ3 που σχετίζονται με καινοτομία, μέχρι να ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3. Αυτό δεν αφορά:
• Εμπροσθοβαρή έργα που θα προ-συμφωνηθούν με την Ε.Ε.
• Έργα καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα
• Προδημοσίευση δράσεων

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

EL

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

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

Θα ενισχυθούν νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρωτοτυπία της επένδυσης.
Προοπτικές διείσδυσης στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων.
Συμβολή στην μεγέθυνση της περιφερειακής οικονομίας.
Θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε εξειδικευμένο προσωπικό και νέους επιστήμονες.
Αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης από ερευνητικό/ή και ακαδημαϊκό ίδρυμα
Συμβολή στη διαφοροποίηση των παραδοσιακών κλάδων της τοπικής οικονομίας (προτεραιότητες της RISCrete)
Συμβολή στην εδραίωση αναδυόμενων κλάδων που στηρίζονται στις τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (ΚΕΤs)
Να μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of off-the- shelf technologies).
Από την επενδυτική δραστηριότητα δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον
Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική
συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες θέσεις εντός της Ένωσης
• Η οικονομική ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία επιτρέπεται όταν αυτή λειτουργεί σε συνέργεια με ΜΜΕ και εφόσον
τα οφέλη είναι περιορισμένα για τη μεγάλη επιχείρηση, και δεν οδηγεί σε εξάρτηση των ΜΜΕ από τη μεγάλη επιχείρηση (π.χ. μέσω συμβάσεων
ΤΠΕ).
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα
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3a - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

EL

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO01

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
στήριξη

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

170,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO05

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός νέων
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
στήριξη

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

170,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO08

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αύξηση της
απασχόλησης
στις επιχειρήσεις
που λαμβάνουν
ενίσχυση

Ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

272,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

5

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται :
• η ισχυροποίηση της θέσης των επιχειρήσεων της Κρήτης στην εγχώρια και διεθνή αγορά μέσω της υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων που ενδυναμώνουν τη διαδικασία παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Ενισχύονται οι επιχειρήσεις που προωθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με
προτεραιότητα στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης».
• η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο την τοποθέτηση των προϊόντων της Κρήτης
στις διεθνείς αγορές.
Ενισχύονται επιχειρήσεις για :
• πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων και διαδικασιών με την χρήση brandnames που αναδεικνύουν την ποιότητα
και ταυτότητα τους.
• υλοποίηση δράσεων στοχευμένου marketing σε διεθνείς αγορές
Οι δράσεις ενίσχυσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν θα αφορούν ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγώγιμες
ποσότητες ή ενισχύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων διανομής των επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες
ή Κ-Μ. Οι δράσεις θα αφορούν κυρίως σε προωθητικές ενέργειες τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (συμμετοχή
σε εκθέσεις), σε ενέργειες συμβουλευτικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων και σε ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της
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ανταγωνιστικότητας των τελικών προϊόντων/παρεχομένων υπηρεσιών. Όλες οι ενισχύσεις θα πληρούν τα προβλεπόμενα στον
Καν. 1407/2013 και στον Καν. 651/2014.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3105

EL

5 - Η αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας
Δείκτης

Ποσοστό του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του
ΑΕΠ της Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

41,40

86

Έτος
βάσης
2011

Τιμή-στόχος (2023)

43,40

Πηγή
στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων υψηλής προστιθέμενης αξίας δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς που επικεντρώνεται η RISCrete επιδιώκεται
η ισχυροποίηση της θέσης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Αύξηση των επενδύσεων σε
τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας»
Δεν θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που επιδιώκουν την αντιμετώπιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης (simple
expansion/survival o SME)
Ομάδες στόχου :
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας
Είδος δράσης :
Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για πιστοποίηση, τυποποίηση των προϊόντων και εν γένει των διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης
αυτών.
• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση - μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή-προώθηση των προϊόντων
τους σε αυτές.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και η ισχυροποίηση των προϊόντων της Κρήτης στις διεθνείς αγορές. Οι δράσεις αυτές
λειτουργούν συμπληρωματικά σε δράσεις του ΕΓΤΑΑ και του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Συμβάλουν στην επίτευξη
του ειδικού στόχου «Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας»
Ομάδες στόχου :
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας
Δεν θα προκηρυχθούν δράσεις στο ΘΣ3 που σχετίζονται με καινοτομία, μέχρι να ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3. Αυτό δεν αφορά:
• Εμπροσθοβαρή έργα που θα προ-συμφωνηθούν με την Ε.Ε.
• Έργα καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• Προδημοσίευση δράσεων

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

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

Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προοπτικές του κλάδου της επένδυσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Συμβολή στην αύξηση των εξαγωγών.
Βαθμός ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία ή/και στο προϊόν.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων που διαφοροποιούν παραδοσιακούς κλάδους της τοπικής οικονομίας.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων που εδραιώνουν αναδυόμενους κλάδους που στηρίζονται στις τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής
(ΚΕΤs).
Εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών που συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών CO2.
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους με έμφαση τους νέους επιστήμονες.
Εξασφάλιση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση της επένδυσης.
Nα μην προωθούν την μαζική παραγωγή που να στηρίζεται σε αγορά έτοιμων τεχνολογιών (of off-the- shelf technologies)
Από την επενδυτική δραστηριότητα δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον
Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται από τα Ταμεία σε μια μεγάλη επιχείρηση, η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική
συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες θέσεις εντός της Ένωσης
Η οικονομική ενίσχυση μεγάλων επιχειρήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία επιτρέπεται όταν αυτή λειτουργεί σε συνέργεια με ΜΜΕ και εφόσον
τα οφέλη είναι περιορισμένα για τη μεγάλη επιχείρηση, και δεν οδηγεί σε εξάρτηση των ΜΜΕ από τη μεγάλη επιχείρηση (π.χ. μέσω συμβάσεων
ΤΠΕ).

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO01

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
στήριξη

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

370,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO02

Παραγωγικές
επενδύσεις:
Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

370,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

EL

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

91

EL

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Τύπος
δείκτη

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Πηγή στοιχείων

Σ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

CO02

O

Παραγωγικές επενδύσεις:
Αριθμός επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

180

370,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO26

O

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός
επιχειρήσεων που συνεργάζονται
με ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

225,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

16000000

51.622.092,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

K321

Ι

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
για την υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

8

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ
ΕΚΡΟΩΝ Τ3001

Κ320

Ι

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
για την υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

100

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
C026

Τ3001

O

Αριθμός φορέων και οργανισμών
του Δημοσίου και ευρύτερου
Δημοσίου τομέα που ενισχύονται

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

19,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
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Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

058. Υποδομές έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

060. Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της
συγκρότησης δικτύων

2.579.535,00

ERDF

Μετάβαση

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

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

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

3.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

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

ERDF

Μετάβαση

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

9.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

078. Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών προμηθειών, μέτρων ΤΠΕ για τη
στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την κυβερνοασφάλεια, μέτρων για την αξιοπιστία και το ιδιωτικό απόρρητο, την
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονική δημοκρατία)

2.179.535,00

ERDF

Μετάβαση

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

2.400.000,00

ERDF

Μετάβαση

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

3.200.000,00

14.538.603,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας

EL

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
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Ταμείο
ERDF

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
41.297.673,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

ERDF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

ERDF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

Ποσό σε ευρώ
33.038.138,40
8.259.534,60

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές

2.400.000,00

ERDF

Μετάβαση

03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

37.297.673,00

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

EL

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

Κατηγορία περιφέρειας

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

EL

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης
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.
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

2
Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Προτείνεται ως ο «Άξονας της Βιώσιμης Ανάπτυξης» για την εφαρμογή μιας στρατηγικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η περιβαλλοντική στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης διαμορφώνεται μεταξύ των άλλων με βάση τον
επικαιροποιημένο χωροταξικό σχεδιασμό, τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΚ), το υπό
εκπόνηση Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο
NATURA 2000 καθώς και τις οδηγίες για το πλαίσιο της Θαλάσσιας Στρατηγικής και το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό με στόχο την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον λαμβάνει υπόψη της και τα σχέδια βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί τους Δήμους στο πλαίσιο του
Συμφώνου των Δημάρχων για τη μείωση των εκπομπών CO2.
Στο πλαίσιο αυτού του άξονα επιλέγονται οι ΘΣ4, 5, 6 & 7 του άρθρου 9 του ΚΚΔ.
Μέσω του ΘΣ4 θα καλυφθούν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών καθώς και δράσεις που προωθούν την
καινοτομία στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και των ΑΠΕ.
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Μέσω του ΘΣ5 θα καλυφθούν δράσεις σχεδιασμού και εξασφάλισης ετοιμότητας για συντονισμένη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και
τεχνολογικών ατυχημάτων από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης θα καλυφθούν δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Μέσω του ΘΣ6 θα καλυφθούν δράσεις που αφορούν στην :
•
•
•
•
•

ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
ανάδειξη του σύγχρονου πολιτισμού
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε συνδυασμό με δράσεις ολοκλήρωσης του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κατά
προτεραιότητα σε περιοχές που δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω σύγκρουσης των χρήσεων γης
• τουριστική προβολή
Μέσω του ΘΣ7 θα καλυφθούν δράσεις ενίσχυσης της περιφερειακής κινητικότητας.
Μέσω του Α.Π.2 θα ενισχυθούν δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης και της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας συνεργούν με τα
ΕΠ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ERDF

EL

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

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

4c

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

6

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια η μείωση των εκπομπών CO2 μέσω :
(α) της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων με προτεραιότητα στα πλέον ενεργοβόρα (π.χ
νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ)
(β) της δημιουργίας υποδειγματικών δημοσίων κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση συμβατικών καυσίμων.
(γ) της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αντιμετωπίζοντας παράλληλα την «ενεργειακή φτώχεια».
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3106

EL

6 - Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Δείκτης

Ετήσια εξοικονόμηση τελικής
ενέργειας

Μονάδα μέτρησης

ktoe

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

69,76

99

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

902,10

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ΥΠΕΚΑ,
ΕΣΔΕΑ (Μέτρα
πολιτικής του
Άρθρου 7 της
Οδηγίας
2012/27/ΕΕ Εθνικός Στόχος)

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα
Ενδεικτικές δράσεις :
Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με προτεραιότητα τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια (νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης κλπ). Προβλέπονται
δράσεις όπως :
• αντικατάσταση κουφωμάτων
• αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού-δροσισμού
• κατασκευή μονώσεων - θερμοπροσόψεων κλπ
που συμβάλουν στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού επιπέδου εξοικονόμισης ενέργειας
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και συνεπώς στην εξοικονόμιση ενέργειας και μείωση των
εκπομπών CO2. Συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων»
Ομάδες στόχου :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δημόσιος τομέας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Δήμοι /Λοιποί Φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Είδος δράσης :
Εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες
Ενδεικτικές δράσεις :
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Προβλέπονται δράσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμιση ενέργειας όπως αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης αερισμού, επισκευή μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ. Οι κατοικίες που επιλέγονται θα πρέπει να αναβαθμίζουν το Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης τους (ΠΕΑ)
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κτιρίων και συνεπώς στην εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των
εκπομπών CO2 ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Ενδιάμεσος φορέας
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (κατοικιών - δημόσιων κτιρίων) βασίζεται στα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και
στις προτάσεις παρεμβάσεων που καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΝΑΚ (ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ Β407 - 09/04/2010 ), και σχετικών τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ), και προσδιορίζει την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατατάσσοντάς το στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία. Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε κτίρια θα γίνεται βάσει
του σχετικού ΠΕΑ και των εν λόγω συστάσεων.
Κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια θα τεθούν κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση και τα
χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας (βάσει των δεικτών του προγράμματος). Επιπλέον οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη
δυνατή μόχλευση χρηματοδοτικών πόρων για τις παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του θεσμού ΣΔΙΤ.
Ειδικότερα για τα δημόσια κτίρια θα επιλεγούν πράξεις οι οποίες :
•
•
•
•
•

Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
Έχουν επιδεικτικό χαρακτήρα (τόσο όσον αφορά τα ίδια τα κτίρια όσο και για τα συστήματα που θα εφαρμοστούν)
Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

Όσον αφορά στις κατοικίες θα επιλεγούν εκείνες με :
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•
•

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

Χαμηλή κατηγορία κατάταξης με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Μεγαλύτερο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
Χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη ή παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης
Νομιμότητα κατοικίας
Χωροθέτηση σε περιοχές αστικής αναζωογόνησης (για την περίπτωση ΒΑΑ)
Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO31

EL

Ενεργειακή
απόδοση:
Αριθμός
νοικοκυριών που
κατατάσσονται
σε καλύτερη
κατηγορία

Νοικοκυριά

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
720,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

ενεργειακής
κατανάλωσης
CO32

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

kWh/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

8.600.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO34

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

Τόνοι ισοδυνάμου
CO2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

4.599,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

EL

4f
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

7

Τίτλος του ειδικού στόχου

Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προώθηση καινοτόμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εν γένει μείωσης των εκπομπών CO2 μέσω
(α) της ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της RISCrete όπως :
• η ανάπτυξη υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση
• η εφαρμογή τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής κατανάλωσης
• η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις ΑΠΕ
(β) της προώθησης συνεργατικών σχημάτων μεταξύ των φορέων της γνώσης και των επιχειρήσεων της Κρήτης που
δραστηριοποιούνται στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.

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

Τ3107

EL

7 - Καινοτόμες εφαρμογές για την μείωση της καταναλούμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2
Δείκτης

Αριθμός των Διπλωμάτων
Ευρασιτεχνίας - Πατέντες (patents)

Μονάδα μέτρησης

Αιτήσεις ανά εκ.
κατοίκων

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

0,32
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Έτος
βάσης
2010

Τιμή-στόχος (2023)

7,80

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

EUROSTAT. Για 1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
την εξειδίκευση
του δείκτη,
διερευνώνται
στοιχεία του
Οργανισμού
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας για
πατέντες
συνολικά στην
Κρήτη και ειδικά
στον τομέα της
ενέργειας

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Είδος δράσης :
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και
την προώθηση ΑΠΕ
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•
•

Ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών στις ΑΠΕ
Πιλοτικές εφαρμογές
Υποστήριξη της δικτύωσης (clustering) φορέων της γνώσης και επιχειρήσεων

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Μέσα από την αξιοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων στοχευμένης έρευνας, κινητοποιούνται επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας
αλλά και οι χρήστες των ενεργοβόρων συστημάτων (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας) προκειμένου να συμβάλουν ενεργητικά με νέες υπηρεσίες και υλικά
για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Καινοτόμες εφαρμογές για την
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2»
Ομάδες στόχου :

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς κλπ
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ενδιάμεσος Φορέας, Περιφερειακή Δομή Καινοτομίας

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

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει :
•
•
•
•

να ευθυγραμμίζεται με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
να κινητοποιούν τον ιδιωτικό τομέα (μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων)
να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης ιδιαίτερα στους νέους και τους απόφοιτους ΑΕΙ
να προωθούν την συνεργασία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με σκοπό τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την προώθηση
βιώσιμων τεχνολογικών εφαρμογών
• να συμβάλλουν στη μείωση εκπομπών CO2.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

EL

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
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Επενδυτική προτεραιότητα

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

EL
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

4f - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3002

Αριθμός
συνεργασιών
φορέων επιχειρήσεων –
ερευνητικών
ιδρυμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Γ

Μετάβαση

Πηγή
στοιχείων
Σ
20,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

5b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

8

Τίτλος του ειδικού στόχου

Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη

Επιδιώκεται η εξασφάλιση ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Κρήτη, αλλά
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της Ένωσης

και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω :
• της εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση ακτών)
• της ενίσχυσης της ετοιμότητας φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων
• της υλοποίησης έργων που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων
Επι πλέον όσον αφορά στις πλημμύρες θα ληφθούν υπόψη οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό
Διαμέρισμα της Κρήτης, όπως αυτές προκύπτουν από την προκαταρκτική αξιολόγηση που έκανε το ΥΠΕΚΑ κατ΄εφαρμογή
της οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3108

EL

8 - Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
Δείκτης

Ποσοστό περιοχών που καλύπτονται
με μέτρα προστασίας φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση
με τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

79,00
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Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Χωρική
κατανομή
μονάδων
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σε
συνδυασμό με
γεωμοφολογικά
περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά
και στοιχεία
προσβασιμότητα
ς επι μέρους
περιοχών

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Βελτίωση του σχεδιασμού και της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών
Ενδεικτικές δράσεις :
• Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Εξοπλισμός φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων όπως :
o εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας για αντιμετώπιση πυρκαγιών και άλλων καταστάσεων κινδύνου
o εξοπλισμός υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και άλλων αρμοδίων φορέων για τη διαχείριση σεισμών/πλημμυρών κλπ
Οι δράσεις αυτές θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση των
κινδύνων
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Τα φαινόμενα πλημμυρών, ο σεισμογενής χαρακτήρας, οι πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες, η ξηρασία και η διάβρωση των ακτών της Κρήτης,
επιβάλουν την εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης, προσαρμοσμένων στα δεδομένα των επιμέρους περιοχών που θα λαμβάνουν υπ΄ όψη
τα επιστημονικά αποτελέσματα/παρατηρήσεις των τελευταίων χρόνων. Με δεδομένο ότι οι περιοχές Natura 2000 καλύπτουν το 34% της συνολικής
επιφάνειας της Κρήτης, είναι κρίσιμα τα μέτρα δασοπροστασίας για τις χερσαίες ορεινές ζώνες Natura 2000 όπου εντοπίζονται διάσπαρτοι οικισμοί,
περιβάλλον με πλούσια βιοποικιλότητα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εξίσου κρίσιμα είναι και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλημμυρών για τις
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ζώνες Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης αλλά και για τις παράκτιες περιοχές Natura 2000 που συχνά συνυπάρχουν με
αστικές περιοχές και τουριστικά ανεπτυγμένες ζώνες.
Επιπλέον απαιτείται η απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού των αρμόδιων φορέων προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λοιποί φορείς καθ΄ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής
Ενδεικτικές δράσεις :
• Κατασκευή έργων υποδομής όπως :
o έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων (αντιπλημμυρικά)
o έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών
o έργα προστασίας δασικών περιοχών από πυρκαγιές
• Προμήθειες εξοπλισμών
Οι δράσεις θα επιλεγούν μετά από εκπόνηση περιφερειακού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και εκπόνηση σχεδίων για την
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο, σε εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής.
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Η θωράκιση της Κρήτης με τα αναγκαία έργα υποδομής (π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, έργα δασοπροστασίας, έργα προστασίας των ακτών κλπ) συμβάλει
στον ειδικό στόχο «Μείωση των επιπτώσεων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

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

Τα έργα που επιλέγονται, εξετάζονται ως προς :
•
•
•
•
•
•
•
•

EL

Τη συμμόρφωση τους με την Εθνική Στρατηγική για την κλιματική αλλαγή
Τη συμμόρφωση τους με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων
Τη συμμόρφωση με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
Τη συμμόρφωση με την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης που υλοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ
Τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
Τις επιπτώσεις στους κλάδους της τοπικής οικονομίας
Τις επιπτώσεις στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
Την ωριμότητα υλοποίησης
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• Την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας των ΑΕΙ και των ερευνητικών Ιδρυμάτων.
• Την υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3003

Πληθυσμός που
ωφελείται από
έργα πρόληψης
και διαχείρισης
κινδύνων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Γ

Μετάβαση

Πηγή
στοιχείων
Σ
623.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

6a

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

9

Τίτλος του ειδικού στόχου

Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ενίσχυση της ανακύκλωσης και η ενημέρωση-αυαισθητοποίηση των κατοίκων της Κρήτης να εφαρμόσουν
συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων εναρμονισμένα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
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Ειδικότερα επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω :
•
•
•
•
•

EL

εξασφάλισης υλικοτεχνικής υποδομής των αρμόδιων φορέων για συλλογή στην πηγή
καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών ανακύκλωσης κλπ
δράσεων πρόληψης
ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας
δράσεων που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑΚ και δεν θα καλυφθούν από το ΕΠ Μεταφορές - Περιβάλλον.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3109
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9 - Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
Δείκτης

Ποσοστό κλάσματος, που οδηγείται
σε ανακύκλωση

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

10,50

120

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

43,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Στοιχεία
ΠΕΣΔΑΚ
(Απρίλιος 2012)
και ΦΟΔΣΑ

1 ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ)
Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ
Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας
Δράσεις ευαισθητοποίησης - πληροφόρησης

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και συνεπώς εξυπηρετείται ο ειδικός
στόχος «Αύξηση στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δήμοι, ΦΟΔΣΑ, Άλλοι φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Μέχρι την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρόληψης δεν θα προκηρυχθούν σχετικές δράσεις. Κάθε εξαίρεση από τον
κανόνα αυτό (συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων) μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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

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

Τα έργα που επιλέγονται, εξετάζονται ως προς :
•
•
•
•
•
•

Τη συμμόρφωση προς τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Τη συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Τη συμμόρφωση με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων
Τη καινοτομία των παρεμβάσεων
Την ωριμότητα υλοποίησης
Την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας ΑΕΙ και ερευνητικών Ιδρυμάτων.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO17

EL

Στερεά
απόβλητα:
Πρόσθετη
δυναμικότητα
ανακύκλωσης

Τόνοι/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
70.000,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

αποβλήτων

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

6b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

10

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερών κολύμβησης και υπόγειων υδάτων, καθώς και η προστασία της χερσαίας
και θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας μέσω της συμπλήρωσης των υποδομών διαχείρισης λυμάτων οικισμών Γ΄ κατηγορίας
παράκτιων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης.

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

11

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κρήτης, μέσω του περιορισμού των διαρροών στα δίκτυα
ύδρευσης και λοιπών έργων υποδομής ,η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού (δημιουργία νέων δικτύων,

124
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αντικατάσταση ακατάλληλων δικτύων ύδρευσης) καθώς και η υλοποίηση δράσεων προτεραιότητας που αναδεικνύονται από
το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3110

10 - Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
Δείκτης

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
που καλύπτεται από δίκτυα και
εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων στο επίπεδο της
Περιφέρειας

Ειδικός στόχος

ID

Τ3111

EL

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

80,90

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων
Υπό έγκριση
Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής
Υδατικού
Διαμερίσματος
Κρήτης

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

11 - Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους
της Κρήτης
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Διαθέσιμη ημερήσια παροχή πόσιμου m3/ημέρα
νερού, από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων, παροχή πόσιμου
νερού

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

191.095,00
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Έτος
βάσης
2010

Τιμή-στόχος (2023)

211.780,00

Πηγή
στοιχείων
Υπό έγκριση
Σχέδιο
Διαχείρισης
Λεκανών
Απορροής
Υδατικού
Διαμερίσματος
Κρήτης - ΔΕΥΑ
Κρήτης

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων Γ' Κατηγορίας
• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και παράκτιων τουριστικών περιοχών
• Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των ΕΕΛ
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας ολοκληρώνεται η υποχρέωση τήρησης του Ευρωπαϊκού κεκτημένου για τους οικισμούς Γ’ Κατηγορίας με
την χρηματοδότηση της ΕΕΛ της Παλαιόχωρας.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές εξασφαλίζουν καλή ποιότητα νερού κολύμβησης και υπογείων υδάτων καθώς και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και
πανίδας και ως εκ τούτου συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στον παράκτιο χώρο της Κρήτης και η
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα»
Ομάδες στόχου :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση-συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης
• Περιορισμός διαρροών συστημάτων ύδρευσης
• Δράσεις /έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Οι δράσεις που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων θα εξειδικευτούν περαιτέρω μόλις εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης και σε συμφωνία με όσα ορίζονται σε αυτό.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση και βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων της Κρήτης και εξυπηρετούν τον ειδικό στόχο
«Η βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων και η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχεδίο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα
υπο την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα.

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

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

Στον τομέα των υδάτων θα επιλεγούν πράξεις που :
• Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών
• Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
• Συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του νερού και διασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού
• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης
Στον τομέα των λυμάτων θα επιλεγούν πράξεις που :
• Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου με έμφαση στους οικισμούς
Γ’ Κατηγορίας
• Εξασφαλίζουν υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας σε τουριστικές παράκτιες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
• Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών
• Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης
• Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO18

Ύδρευση:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από βελτιωμένες
υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

30.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO19

Επεξεργασία
λυμάτων:
Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται
από βελτιωμένη
επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

75.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας
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6c
Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα
Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

12

Τίτλος του ειδικού στόχου

Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Κρήτης και η διασύνδεση τους με την τοπική οικονομία λαμβάνοντας
υπόψη και τις κατευθύνσεις της RISCrete. Η διασύνδεση επιδιώκεται μέσα από :
• το σχεδιασμό, την προβολή και υποστήριξη θεματικών διαδρομών που αναδεικνύουν το τοπικό φυσικό και
πολιτιστικό απόθεμα (όπως ιστορικοί χώροι, μουσεία, διατηρητέα κτίσματα, σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές)
• την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, με βελτίωση της
προσβασιμότητας, βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων που
αναδεικνύουν την ιστορία κλπ
• την αξιοποίηση των πολιτιστικών πόλων έλξης με στόχο την προώθηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και προϊόντων
και τη διασύνδεση των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
• την ενοποίηση, προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην
περιφερειακή οικονομία (Μινωϊκά Ανάκτορα, Αρχαία θέατρα κλπ)
• την συμπλήρωση και ανάδειξη του δικτύου των μουσείων της Κρήτης με προτεραιότητα στο δίκτυο των
Αρχαιολογικών Μουσείων
• την προβολή των στοιχείων του πολιτισμού που προσελκύει επισκέπτες μέσω της τουριστικής προβολής
• την υποστήριξη νέων βιώσιμων θεσμών σύγχρονου πολιτισμού, διεθνούς εμβέλειας.Η υποστήριξη σε έργα
πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας.
Η υποστήριξη σε έργα πολιτισμού και τουρισμού περιορίζεται μόνο σε έργα μικρής κλίμακας. Μια επένδυση σε υποδομές
στους τομείς αυτούς θα θεωρείται μικρής κλίμακας, αν το συνολικό κόστος του είναι μικρότερο ή ίσο των 5 εκατομμυρίων
ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια ευρώ στην περίπτωση έργων υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1972 που αφορά στην προστασία της παγκόσμιας
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την UNESCO. Πέραν των ανωτέρω, η διατήρηση, η προστασία, η προώθηση και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης,
συμπεριλαμβάνοντας συμπληρωματικές μεταξύ τους δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εν λόγω

EL

132

EL

επενδυτικής προτεραιότητας.
Αυτή η ολοκληρωμένη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές μικρής κλίμακας υποδομές ή ακόμη και να συνιστά ένα
μεγάλο έργο. Όταν το συνολικό κόστος όλων των μικρής κλίμακας έργων υποδομής αθροιζομένων σε μια ενιαία
ολοκληρωμένη παρέμβαση υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται παραπάνω, η παρέμβαση θα πρέπει να καταδεικνύει σαφώς
τη θετική επίπτωση στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας, καθώς και τον πρόσθετο αντίκτυπο στην οικονομική
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3112

EL

12 - Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δείκτης

Αριθμός επισκεπτών σε χώρους
πολιτιστικής κληρονομιάς στην
Περιφέρεια

Μονάδα μέτρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

1.779.002,00
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Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

2.684.440,00

Πηγή
στοιχείων
ΕΛΣΤΑΤ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων
Ανάδειξη μνημείων
Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος
Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναδεικνύονται οι πολιτιστικοί πόροι της Κρήτης, συμπληρώνονται οι απαιτούμενες υποδομές ανάδειξης (μουσεία), αναβαθμίζονται οι περιοχές υψηλής
επισκεψιμότητας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Επιπλέον διασυνδέονται μεταξύ τους και με άλλους πόλους έλξης μιας περιοχής
(π.χ. περιοχές φυσικού κάλλους), συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Δήμοι, Υπουργείο Πολιτισμού
Είδος δράσης :
Ενίσχυση σύγχρονου πολιτισμού και πολιτιστικής δημιουργικότητας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού
• Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θεσμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος διεθνούς
εμβέλειας
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού, βασική συνιστώσα για την ενδυνάμωση του πολιτιστικού-τουριστικού συμπλέγματος της
στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση με τρόπο που προάγει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες
δημιουργικής έκφρασης που εδράζονται στην τοπική ιδιαιτερότητα και ιστορία. Συμβάλλει στον ειδικό στόχο «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς σε διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Μουσεία, Δήμοι, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής
Ενδεικτικές δράσεις :
Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Κρήτης
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η προσέλκυση επισκεπτών στην Περιφέρεια Κρήτης από υφιστάμενους και νέους προορισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της
προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της. Συμβάλλει στον ειδικό στόχο «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε
διασύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

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

Στο πλαίσιο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων :
• Η σημαντικότητα των μνημείων
• Η συμβολή στην τοπική οικονομία και στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
• Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•
•
•

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

Η δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας
Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ΤΠΕ
Η ωριμότητα του έργου
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου
Η εναρμόνιση με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3(1)(ε) του Κανονισμού ΕΕ 1301/2013
Η επίπτωση στο περιβάλλον
Η υιοθέτηση προδιαγραφών πράσινης υποδομής

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του σύγχρονου πολιτισμού εφαρμόζονται τα παρακάτω κριτήρια επιλογής πράξεων :
•
•
•
•
•
•
•

Η εμβέλεια των δράσεων πέραν των ορίων της Περιφέρειας
Η ενίσχυση της δημιουργικότητας των πολιτών
Η συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013
Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
Η καινοτομικότητα των δράσεων
Η προσέλκυση επισκεπτών και πέραν των περιόδων υψηλής επισκεψιμότητας (τουριστική περίοδος)
Η αστική αναζωογόνηση και η ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO09

EL

Αειφόρος
Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου
αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες
τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής
κληρονομιάς και
πόλους έλξης

Επισκέψεις/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
135.500,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

επισκεπτών

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

6d

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

13

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των οικοτόπων της Κρήτης (χερσαίων και θαλάσσιων) καθώς και η διατήρηση,
προστασία και ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητας της Κρήτης σε συμφωνία με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας
για το δίκτυο NATURA 2000 και ανάδειξη του χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσω :
• της εφαρμογής δράσεων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης για χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές
NATURA 2000
• της υλοποίησης δράσεων προστασίας και ανάδειξης οικοτόπων συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» ακόμα και πριν την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων.
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Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

14

Τίτλος του ειδικού στόχου

H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προστασία και ανάδειξη των περιοχών της Κρήτης μέσω της οργάνωσης του χώρου από πλευράς
επιτρεπόμενων χρήσεων γης και δραστηριοτήτων σε περιοχές που δέχονται ισχυρές πιέσεις και κατά κανόνα συνδυάζουν και
την ύπαρξη περιοχών NATURA 2000. Σύμφωνα με το Ν.4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση –
Βιώσιμη Ανάπτυξη» τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (τέως ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ) που καλύπτουν το σύνολο της έκτασης των Δήμων
έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και εγκρίνονται με Προεδρικά Διατάγματα συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις περιοχές Natura 2000 και στη
λογική αυτή δύναται να επιδιωχθεί ο ολοκληρωμένος Χωρικός Σχεδιασμός με τα Διαχειριστικά Σχέδια Natura 2000.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3113

13 - Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων
Δείκτης

Ποσοστό επιφάνειας οικοτόπων που
βρίσκονται σε καθεστώς διατήρησης
ως προς τη συνολική επιφάνεια
οικοτόπων της Περιφέρειας

Ειδικός στόχος
ID

Τ3114

EL

Μονάδα μέτρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

34,00

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

54,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Πλαίσιο
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
Δράσεων
Προτεραιότητας
(PAF),
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης

14 - H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Αναλογία της έκτασης που υπάγεται ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
σε θεσμοθετημένο χωρικό σχεδιασμό
ως προς τη συνολική έκταση της
Περιφέρειας

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

60,90
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Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

90,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Περιφ. Πλαίσιο
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
Χωροταξ.
Σχεδιασμ.&Αειφ
όρου Ανάπτ.
Κρήτης,
Αποκεντρ.
Διοίκηση Κρήτης
(η τιμή στόχος
προσδιορίζεται
με βάση το μέσο
κόστος/εκτάριο,
έργων
προηγούμενων
περιόδων &
κατευθύνσεων
του ΥΠΕΚΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχεδία Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000
Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης
Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων
Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Το γεγονός ότι το 34% της Κρήτης καλύπτεται από ζώνες NATURA 2000, θαλασσίων περιοχών NATURA, οικοτόπων μοναδικής βιοποικιλότητας,
καθιστά επιβεβλημένη την προστασία των περιοχών αυτών αλλά και την εν συνεχεία ανάδειξη τους έτσι ώστε να συνδεθούν με την τοπική οικονομία και
την προαγωγή και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εν γένει των παραγωγικών τομέων της Κρήτης. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην
επίτευξη του ειδικού στόχου «Η αύξηση του βαθμού εφαρμογής πλαισίου διαχείρισης των οικοτόπων»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Κρήτης
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Αποκεντρωμένη Διοίκηση / Δήμοι / Φορείς Διαχείρισης / Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
Ενδεικτικές δράσεις :
• Τοπικά χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) και Ειδικά Χωρικά Σχέδια σύμφωνα με το Ν.4269/2014
• Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΠΕΧΠ)
• Μελέτες χωρικού σχεδιασμού σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Επιδιώκεται η συμπλήρωση και συνεκτική σύνθεση σε επίπεδο των νέων ΟΤΑ των ΤΧΣ (τέως ΣΧΟΟΑΠ) με προτεραιότητα στις περιοχές που δέχονται
ισχυρές πιέσεις καθώς και η εκπόνηση ειδικών χωροταξικών μελετών για περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλης και οικισμών που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης και απαιτούν ειδικό σχεδιασμό Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη του
ειδικού στόχου «H αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης του χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι της Κρήτης, επιχειρήσεις
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
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2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Εξετάζονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς
Η συμμόρφωση με Εθνικά Σχέδια δράσης βιοποικιλότητας και το Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοπικοιλότητας και άλλες διατάξεις»
Η συμμόρφωση με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας NATURA 2000 (PAF)
Η συμμόρφωση με τα σχέδια διαχείρισης περιοχών Natura που έχουν εγκριθεί
Η συμμόρφωση με τον Ν.4269/2014 «Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση –Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
Η συμβολή στην ανάπτυξη της υπαίθρου
Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με όρους αειφορίας
Η ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO23

EL

Φύση και
βιοποικιλότητα:
Επιφάνεια
οικοτόπων που
λαμβάνουν
ενίσχυση για να
αποκτήσουν
καλύτερο
καθεστώς
διατήρησης

Εκτάρια

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
126.000,00
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα
Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας
Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

6e
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

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

15

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων ζωνών όπως αδόμητες περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχές
με εγκαταλελειμμένο ή υποβαθμισμένο ή διατηρητέο κτιριακό απόθεμα ή ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές που
συνυπάρχουν με κεντρικές λειτουργίες πόλης με :
• ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις δημιουργίας ή και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων
• παρεμβάσεις για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου κατ’ εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ
και 2002/49/ΕΚ, όπως αυτές θα προσδιορισθούν από προγραμματισμένες χαρτογραφήσεις και Σχέδια Δράσης.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3115

EL

15 - Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών
Δείκτης

Μείωση αερίων θερμοκηπίου ως
αποτέλεσμα των δράσεων των
στόχων των Προγραμμάτων (ΣΕΣ)

Μονάδα μέτρησης

ΤΟΝΟΙ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

48.726.297,00
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Έτος
βάσης
2012

Τιμή-στόχος (2023)

58.858.799,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Η τιμή στόχος
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
προσδιορίζεται
στο Εθν. Επίπεδο
λαμβάνοντας
υπόψη το πεδίο
εφαρμογής του
ΣΕΔΕ την
περίοδο 2013-20.
Η τιμή βάσης για
το 2012 έχει
υπολογιστεί
σύμφωνα με τα
ισχύοντα για το
ΣΕΔΕ το 2012
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Είδος δράσης :
Δράσεις βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος
Ενδεικτικές δράσεις :
•
•
•
•

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων
Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα .
Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου
Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι συνδυασμένες δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα της Κρήτης συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η
βελτίωση των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υποβαθμισμένων αστικών περιοχών»
Ομάδες στόχου :
Επισκέπτες και κάτοικοι περιοχών
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Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Εξετάζονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η αναζωογόνηση του αστικού χώρου
Η συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2
Η επιδεικτικότητα των παρεμβάσεων
Η ευαισθητοποίηση των πολιτών
Η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας (παραγωγή νέων υλικών)
Η συμβολή στη βιώσιμη κινητικότητα
Η εφαρμογή των Οδηγιών 2008/50/ΕΚ, 2001/81/ΕΚ και 2004/107/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα
Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον θόρυβο
Η ωριμότητα υλοποίησης.

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Η χρήση ή όχι Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής στα υπό έγκριση Επιχειρησιακά προγράμματα, η μορφή που τα εν λόγω μέσα θα λάβουν, οι μηχανισμοί
και ο τρόπος διαχείρισής τους, το χρηματοδοτικό κενό που τα μέσα αυτά πρέπει να καλύψουν άρα και οι απαιτούμενοι πόροι που θα διατεθούν, ο
συνδυασμός του με άλλες μορφές ενίσχυσης ή όχι, θα είναι το αποτέλεσμα των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που εκπονούνται, βάση των προβλέψεων
του άρθρου 37.2. του Καν. 1303/2014 και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. Στο αποτέλεσμα των εν λόγω αξιολογήσεων θα περιλαμβάνεται η αποτύπωση των
αναγκών της πραγματικής οικονομίας, η προτεινόμενη επενδυτική στρατηγική, η αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω μέσων, η εξέταση της
δυνατότητας προσέλκυσης πρόσθετων πόρων και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εξειδίκευσή τους.
Ο πίνακας Κατηγορίες παρέμβασης-Μορφή χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες
αποτελεσμάτων, θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη αναθεώρηση του ΕΠ με ενδεικτικά ποσά για δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια, ανάλογα
με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα γίνει με βάση το Άρθρο 37 (2) του Κανονισμού
ΕΕ αριθ.1303/2013

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

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO38

Αστική
ανάπτυξη:
Δημιουργία ή
ανάπλαση
υπαίθριων χώρων
σε αστικές
περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

40.900,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO39

Αστική
ανάπτυξη:
Ανέγερση ή
ανακαίνιση
δημόσιων ή
εμπορικών
κτιρίων σε
αστικές περιοχές

Τετραγωνικά μέτρα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

2.600,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

7b

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

16

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η βελτίωση της περιφερειακής κινητικότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων μέσω :
• αναβάθμισης του επαρχιακού δικτύου σε συμφωνία με το ΣΠΕΜ και το ΣΕΣ
• εφαρμογής ολοκληρωμένης δέσμης δράσεων οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3116

EL

16 - Η ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας
Δείκτης

Απαιτούμενος χρόνος μετακίνησης
από το νότιο στο βόρειο τμήμα της
Περιφέρειας

Μονάδα μέτρησης

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)

ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) Μετάβαση

Τιμή βάσης

85,00

154

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

55,00

Πηγή
στοιχείων
Εκτίμηση
Υπηρεσιών
Περιφέρειας
Κρήτης από
αντίστοιχα έργα

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ)
• Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα
Όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της εταιρικής σχέσης ΕΣΠΑ 2014-2020, η τοπική οδοποιία δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιμη, εκτός εάν αποτελεί μέρος
χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επίτευξη του οποίου τα έργα αυτά αποδεικνύονται ότι είναι απαραίτητα.
Η εξαίρεση μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο όταν τα έργα τοπικής οδοποιίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος χωρικής παρέμβασης . Η χωρική
παρέμβαση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο αναμενόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.
Επιπλέον, ένα έργο τοπικής οδοποιίας να πληρεί σωρευτικά και τα παρακάτω κριτήρια:
• να έχει βοηθητικό ρόλο σε σχέση με την κύρια παρέμβαση,
• να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και να είναι αναλογικό για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
• και να μην έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση ολόκληρου τοπικού δικτύου.

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Οι χωρικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μελέτης, οι γεωγραφικές περιοχές να επιλέγονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με την αναβάθμιση / συμπλήρωση του οδικού δικτύου, μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι μετακίνησης ανθρώπων και ευπαθών προϊόντων από την
ενδοχώρα και το νότιο τμήμα της Περιφέρειας προς τις βόρειες πύλες εισόδου – εξόδου και εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο οδικής ασφάλειας με
μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων. Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ
Είδος δράσης :
Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενεργητική οδική ασφάλεια)
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
• Λοιπές δράσεις οδικής ασφάλειας που θα αναδειχθούν από Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο επαρχιακό
και εθνικό δίκτυο της Κρήτης
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Με την ενίσχυση του ειδικού εξοπλισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την εφαρμογή δράσεων ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, ενισχύεται η ασφάλεια των μετακινήσεων και κινητοποιούνται πολίτες και
αρμόδιοι φορείς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, συμβάλλοντος στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η ενίσχυση της
περιφερειακής κινητικότητας»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου.

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

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

Για την επιλογή των πράξεων αναβάθμισης του οδικού δικτύου θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :
•
•
•
•

Η συμμόρφωση με το ΣΠΕΜ και το ΣΕΣ
Η βελτίωση της συνδεσιμότητας με το ΔΕΜ και τους κόμβους περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας και παραγωγικότητας
Η αποδεδειγμένη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα
Η συμμόρφωση με τα Air Quality Plans που προβλέπονται στην Οδηγία 2008/50/ΕΚ και με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τη διαχείριση
περιβαλλοντικού θορύβου
• Η ωριμότητα υλοποίησης του έργου
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• Η μείωση της χρονοαπόστασης
• Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί και να συντηρεί το έργο
Για την επιλογή των πράξεων ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές :
•
•
•
•
•

Η ανάδειξη του έργου από Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων
Η συμμόρφωση με τον Εθνικό Σχεδιασμό Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων
Η ωριμότητα υλοποίησης του έργου
Η βιωσιμότητα του έργου
Η ικανότητα του δικαιούχου να εκτελεί το έργο

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO13

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

15,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO14

Οδικό δίκτυο:
Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμ
ένων ή
αναβαθμισμένων
οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

80,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

EL

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη
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Άξονας προτεραιότητας

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Τύπος
δείκτη

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Α

EL

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Πηγή στοιχείων

Σ

CO09

O

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση
του αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε ενισχυόμενες
τοποθεσίες πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς και πόλους
έλξης επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

135.500,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO13

O

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
νέων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

11

15,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO14

O

Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

80,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO18

O

Ύδρευση: Πρόσθετος
πληθυσμός που εξυπηρετείται
από βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

30.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO19

O

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από βελτιωμένη
επεξεργασία λυμάτων

Ισοδύναμο πληθυσμού

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

42000

75.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO31

O

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός
νοικοκυριών που κατατάσσονται
σε καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής κατανάλωσης

Νοικοκυριά

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

720,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO32

O

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

kWh/έτος

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

8.800.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ
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ID

Τύπος
δείκτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Τελικός στόχος (2023)

Πηγή στοιχείων

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

66.841.000,00

Κ322

Ι

Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
για την υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

720

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ CO31

Κ323

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

12

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO32

Κ324

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

5

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO18

Κ325

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

8

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO09

Κ326

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

4

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO14

258.392.977,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
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Ταμείο

EL

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

013. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

ERDF

Μετάβαση

014. Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

4.800.000,00

ERDF

Μετάβαση

017. Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης, της διαλογής και μέτρων ανακύκλωσης)

8.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

020. Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

9.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

021. Διαχείριση υδάτων και εξοικονόμηση πόσιμου νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, του
εφοδιασμού σε νερό, των ειδικών μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της μέτρησης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή,
των συστημάτων χρέωσης και της μείωση των διαρροών)

3.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

022. Επεξεργασία λυμάτων

50.667.067,00

ERDF

Μετάβαση

030. Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέα κατασκευή)

19.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

034. Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι (αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερειακοί ή τοπικοί)

37.266.223,00

ERDF

Μετάβαση

065. Υποδομές, διεργασίες, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία για έρευνα και καινοτομία σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

085. Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

086. Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

087. Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση,
πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

15.083.831,00

ERDF

Μετάβαση

088. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (π.χ. σεισμοί) και κινδύνων που συνδέονται
με ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα), συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

3.200.000,00

ERDF

Μετάβαση

090. Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

1.600.000,00

ERDF

Μετάβαση

094. Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
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Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ERDF

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
206.714.381,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

103.357.190,50

ERDF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

103.357.190,50

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές

12.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο

36.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

158.714.381,00

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

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Άξονας προτεραιότητας:
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.
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

3
Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Προτείνεται ως ο Άξονας που υποστηρίζει την εκπαίδευση και κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω της αναβάθμισης των δομών παροχής
των εν λόγω υπηρεσιών
Για την υποστήριξη του Άξονα Προτεραιότητας, επιλέγονται ο ΘΣ9 (ΕΤΠΑ) και ο ΘΣ10 (ΕΤΠΑ), του άρθρου 9 του ΚΚΔ.
Στο Τομέα της υγείας προγραμματίζεται να υλοποιηθούν δράσεις που εναρμονίζονται με την εθνική στρατηγική και διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας στους πολίτεςπ οι οποίες θα υπερβαίνουν την εφαρμογή ενός δικτύου ασφαλείας (Health Safety Net) που ενδεικτικά περιλαμβάνει :
• Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για ευάλλωτες ομάδες πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους
• Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας
για τα έτη 2014-15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων
αναδυόμενων αναγκών
• Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units)
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• Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας και λοιπών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας στις αγροτικές περιοχές και αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας
του ΠΕΔΥ μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
• Συντονισμό της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας
Μέσω του ΘΣ 9 (ΕΤΠΑ) θα επιδιωχθεί :
• η συμπλήρωση/αναβάθμιση των υποδομών υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και φύλαξης βρεφών – παιδιών προκειμένου να βελτιωθεί (α) το επίπεδο
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης κοινωνικής πρόνοιας για το σύνολο των κατοίκων της Κρήτης (β) η δυνατότητα
ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.
• η δημιουργία κατάλληλων δομών αντιμετώπισης των φαινόμενων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων σε περιοχές και
θύλακες που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την οικονομική κρίση
Μέσω του ΘΣ10 (ΕΤΠΑ) θα επιδιωχθεί η συμπλήρωση-αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων προκειμένου (α) να βελτιωθεί το
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σύνολο των κατοίκων της Κρήτης (β) να
περιοριστεί η σχολική διαρροή σε περιοχές όπου οι οικονομικές δραστηριότητες απορροφούν εργατικό δυναμικό χαμηλής εξειδίκευσης (γ) να
διευρυνθεί/αναβαθμισθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που
συγκρατούν τη διαρροή του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην συμπλήρωση-αναβάθμιση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) καθώς και στην
εξασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ισχύοντα αντισεισμικό
κανονισμό
Ειδικότερα για τη χρηματοδότηση των υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Σταθερότητας της χώρας
(πρόγραμμα ATHINA)
Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων υγείας και εκπαίδευσης του εν λόγω άξονα προτεραιότητας θα προηγηθεί διαβούλευση της Περιφέρειας Κρήτης με
τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.
Μέσω του ΑΠ 3 επιδιώκεται η ενίσχυση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων σε υποπεριφερειακό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης και της
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
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Οι δράσεις του ΑΠ 3 συμπληρώνονται από παρεμβάσεις του ΑΠ 5 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» του ΠΕΠ
Κρήτης καθώς και από παρεμβάσεις του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με έμφαση στις δράσεις που επιδιώκουν τον περιορισμό της σχολικής
διαρροής.

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ERDF

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

Δημόσιο

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

9a
Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

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

17

Τίτλος του ειδικού στόχου

Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η διευκόλυνση των γυναικών για αναζήτηση εργασίας με την συμπλήρωση - αναβάθμιση των δομών φύλαξης
και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και παιδιών με κινητικά και μαθησιακά προβλήματα, (βρεφονηπιακοί και
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παιδικοί σταθμοί).

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

18

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται :
• η αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας της Κρήτης προκειμένου να εξασφαλισθούν
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας οικονομικά προσιτές
• η δημιουργία/ενίσχυση δομών κοινωνικής πρόνοιας, στέγασης και σίτισης, εξειδικευμένης υποστήριξης
ειδικών/ευάλωτων ομάδων που καταπολεμούν τη φτώχεια και εξασφαλίζουν τη κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών.
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3117

17 - Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση
Δείκτης

Ετήσια δυναμικότητα δομών σε
επίπεδο δήμων

Ειδικός στόχος
ID

Τ3118
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Μονάδα μέτρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

4.750,00

Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

4.910,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Στοιχεία ΕΕΤΑΑ 1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

18 - Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης
Δείκτης

Μονάδα μέτρησης

Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης Αριθμός Επισκέψεων
των υπηρεσιών υγείας
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια,
Τριτοβάθμια)

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

1.487.649,00
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Έτος
βάσης
2014

Τιμή-στόχος (2023)

1.566.908,00

Πηγή
στοιχείων
ΕΣΥΝΕΤ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
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2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Είδος δράσης :
Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Υγείας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων
• Συμπλήρωση των δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (Περιφερειακά, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ)
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με τη συμπλήρωση/αναβάθμιση των δομών υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, διασφαλίζεται η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε αυτές από το σύνολο
του πληθυσμού της Κρήτης και η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στο ειδικό στόχο «Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης».
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

7η ΥΠΕ/Νοσοκομεία/Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Κοινωνικής Πρόνοιας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Συμπλήρωση αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες
Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης κλπ)
• Δημιουργία Δομών Στήριξης Ρομ
• Ενίσχυση υποδομών παροχής φροντίδας αστέγων (Ξενώνες Αστέγων κλπ)
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Μέσα από τη συμπλήρωση/αναβάθμιση δικτύου κοινωνικών δομών πρόνοιας στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζεται η παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική
ένταξη, συμβάλλοντας έτσι στον ειδικό στόχο «Η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στο σύνολο των κατοίκων της Κρήτης»
Ομάδες στόχου :
Κάτοικοι και επισκέπτες της Περιφέρειας
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
7η ΥΠΕ/Νοσοκομεία/Δήμοι/Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Είδος δράσης :
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Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Συμπλήρωση - αναβάθμιση Υποδομών Παιδικής Φροντίδας
Ενδεικτικές δράσεις :
• Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με τη συμπλήρωση/αναβάθμιση δικτύου των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών, δύναται η δυνατότητα ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και
εξυπηρετείται ο στόχος «Αύξηση της δυναμικότητας των υποδομών παιδικής φροντίδας για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση»
Ομάδες στόχου :
Γυναίκες, ενεργός πληθυσμός της Κρήτης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Δήμοι/Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Για την επιλογή πράξεων στον τομέα της υγείας εξετάζονται :
• Η συμμόρφωση με την Εθνική Στρατηγική Υγείας
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Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

• Η αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών υγείας που
έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
• Η συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο του χάρτη υποδομών
υγείας που έχει συμφωνηθεί μεταξύ ΕΕ και των αρμοδίων Εθνικών Αρχών
• Η εξασφάλιση της σκοπιμότητας του έργου από την αρμόδια Εθνική Αρχή
• Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής υγείας
• Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
Για την επιλογή πράξεων στον τομέα της πρόνοιας εξετάζονται :
•
•
•
•
•
•

Η ευθυγράμμιση με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης
Η ευθυγράμμιση με την Περιφερειακή Στρατηγική για τους ΡΟΜ
Η συνέργεια με τις δράσεις του Α.Π. 5
Η αστική αναζωογόνηση
Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής πρόνοιας
Το επίπεδο ωριμότητας του έργου

Για την επιλογή πράξεων για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς εξετάζονται :
• Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της δομής
• Το επίπεδο ωριμότητας του έργου
• Τα στοιχεία ανεργίας του ενεργού πληθυσμού της περιοχής εγκατάστασης.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της
περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη
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Επενδυτική προτεραιότητα

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- ωφέλους και στην εξασφάλιση
του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.

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

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες
αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

9a - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και
τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

EL

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO35

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής
μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

160,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO36

Υγεία:
Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

305.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Τ3004

Δυναμικότητα
των υποδομών
πρόνοιας που
ενισχύονται

Αριθμός

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

100,00

Μέσο κόστος
ανα
ωφελούμενοαπό
αντίστοιχα έργα
του ΕΠΑ

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

10a

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

19

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται :
α) η αναβάθμιση-συμπλήρωση εκπαιδευτικών υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε συμπληρωματικά με τις
δράσεις του τομεακού προγράμματος, να μειωθεί περαιτέρω ο δείκτης σχολικής διαρροής, ο οποίος παρά τη διαχρονική τάση
βελτίωσης παραμένει πάνω του εθνικού μέσου όρου
β) η εξασφάλιση της ασφάλειας των κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
γ) η συγκράτηση ή και προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης μέσω
της εξασφάλισης υποδομών που υποστηρίζουν την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες συμβάλλουν και στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης
Εξειδίκευσης».
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Πίνακας 3: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων, για κάθε ειδικό στόχο (για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής)
Ειδικός στόχος
ID

Τ3119

EL

19 - Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας
Δείκτης

Ετήσιος μέσος αριθμός μαθητών ανά
σχολική μονάδα

Μονάδα μέτρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ

Κατηγορία περιφέρειας
(κατά περίπτωση)
Μετάβαση

Τιμή βάσης

97,00

177

Έτος
βάσης
2013

Τιμή-στόχος (2023)

95,00

Πηγή
στοιχείων

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Περιφερειακέ
1 ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ
Διευθύνσεις,
ΕΛΣΤΑΤ,
EUROSTAT.
Εξειδίκευση θα
γίνει βάσει
ποιοτικών
χαρκτηριστικών
και
δυναμικότητας
των υποδομών με
βάση ειδική
έρευνα σε
επίπεδο Δήμων

EL

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Αναβάθμιση - συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων δράσεων του ψηφιακού σχολείου
• Ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Συμπλήρωση εξοπλισμού υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Με τις δράσεις αυτές επιτυγχάνεται η κάλυψη του ελλείμματος σε νηπιαγωγεία και εν γένει σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της ψηφιακής εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
συμβάλλοντας στον ειδικό στόχο «Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στο σύνολο της Περιφέρειας»
Ομάδες στόχου :
Νέοι της Κρήτης, εκπαιδευτικοί, μέλη ΔΕΠ
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Περιφέρεια, Δήμοι, ΑΕΙ Κρήτης

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

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

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των πράξεων για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι :
•
•
•
•

Η εξασφάλιση υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος
Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλείας των εκπαιδευτικών χώρων (πχ στατική επάρκεια)
Η αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στέγασης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα
Το επίπεδο ωριμότητας των έργου

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση :
•
•
•
•
•

Η υποστήριξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
Η συγκράτηση της εκροής επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού
Η εναρμόνιση με το πρόγραμμα ATHINA
Η εξασφάλιση της σκοπιμότητας του έργου από το αρμόδιο Υπουργείο
Το επίπεδο ωριμότητας του έργου

Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της
περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους- ωφέλους και στην εξασφάλιση
του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της.

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO35

Παιδική μέριμνα
και εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων
υποδομών
παιδικής
μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
1.700,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

EL

Τύπος

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο

Μονάδα μέτρησης, κατά

Ταμείο

Κατηγορία

Ορόσημο για το 2018

181

Τελικός στόχος (2023)

Πηγή στοιχείων

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,

EL

Άξονας προτεραιότητας

ID

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Τύπος

Δείκτης ή βασικό στάδιο

Μονάδα μέτρησης, κατά

δείκτη

υλοποίησης

περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία

Ορόσημο για το 2018

Τελικός στόχος (2023)

Πηγή στοιχείων

περιφέρειας
Α

Γ

Σ

Α

Γ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,

ανάλογα με την
περίπτωση

Σ

CO35

O

Παιδική μέριμνα και
εκπαίδευση: Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

0

1.700,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

CO36

O

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από βελτιωμένες
υπηρεσίες υγείας

Άτομα

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

305000

305.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

12.370.000,00

47.671.028,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Κ327

Ι

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον μια
σύμβαση τεχνικού έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

7

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ
ΔΕΙΚΤΗ ΕΚΡΟΩΝ
CO35

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

182

Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

049. Εκπαιδευτική υποδομή για τριτοβάθμια εκπαίδευση

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

050. Εκπαιδευτική υποδομή για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

4.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

051. Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (δημοτικό και γενική δευτεροβάθμια)

ERDF

Μετάβαση

052. Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

ERDF

Μετάβαση

053. Υποδομές στον τομέα της υγείας

ERDF

Μετάβαση

055. Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

12.783.891,00
3.200.000,00
10.800.000,00
3.352.931,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ERDF

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
38.136.822,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

ERDF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

ERDF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

Ποσό σε ευρώ
32.416.298,70
5.720.523,30
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Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ERDF

Μετάβαση

01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές

3.000.000,00

ERDF

Μετάβαση

03. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση - Άλλο

2.400.000,00

ERDF

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

32.736.822,00

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

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Άξονας προτεραιότητας:
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3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
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.
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

4
Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Επιδιώκεται η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες καθώς και η τόνωση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων
της RISCrete.
Στο πλαίσιο του άξονα προβλέπονται δράσεις :
• συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης
• κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις
ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1
Προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα οι πολιτικές για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην
Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκεται η οργάνωση και λειτουργία ενός Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς
εργασίας, ο οποίος θα διαμορφώνει τις κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης.

EL
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Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελεί σύμπραξη αρμοδίων για την απασχόληση και την εκπαίδευση φορέων (Περιφέρεια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
κοινωνικοί εταίροι) και παράλληλα θα υποστηρίξει και το σύστημα διακυβέρνησης και παρακολούθησης της RISCrete. Προοδευτικά δύναται να
ενσωματωθεί στον Εθνικό Μηχανισμό που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της EAC 8.
Μέχρι την λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ στο πλαίσιο του άξονα δεν θα υλοποιηθούν.
Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων του ΕΚΤ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που προωθούν την
κοινωνική καινοτομία, καθώς η κοινωνική καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών
προβλημάτων, η οποία προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών, ενώ βρίσκει πεδία εφαρμογής στους τομείς
της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ESF

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

Δημόσιο

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

EL

8iii
Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
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2.A.5 Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην επενδυτική προτεραιότητα και αναμενόμενα αποτελέσματα

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

20

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ενίσχυση για την δημιουργία επιχειρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων του Άξονα 1, ιδίως στους
τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

187

EL

Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 8iii - Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
ID

Τ3120

Δείκτης

Αριθμός μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων που
η λειτουργία τους
συνεχίζεται ένα χρόνο
μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Αριθμός

68,00

Αριθμός

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

2014

70,00

Σχετικές έρευνες της
τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου για τον Ευρωπαϊκό
Νότο

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete

EL
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Μέσα από τη δημιουργία επιχειρήσεων στηρίζεται η εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης, συμβάλλοντας έτσι στο ειδικό
στόχο «Η Βελτίωση της απασχόλησης στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Ομάδες στόχου :
Άνεργοι, λοιπές ομάδες
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια Κρήτης/Ενδιάμεσος Φορέας

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

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

Οι δράσεις που επιλέγονται είναι σε άμεση σχέση με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και υποστηρίζουν την εφαρμογή
των προτεραιοτήτων που θέτει η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Κρήτη. Θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα
προσδιορισθούν κατά την διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Θα λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις του Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης των
αναγκών της αγοράς εργασίας.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3005

EL

Αριθμός
επιχειρησιακών
σχεδίων που
χρηματοδοτούντα
ι

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
88,00

190

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

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

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

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

21

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού της Κρήτης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς προτεραιότητας
της RISCrete (παραδοσιακοί και αναδυόμενοι τομείς της τοπικής οικονομίας).
Παρουσιάζει συνάφεια με τις δράσεις του ΑΠ 1.

EL
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EL

Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 8v - Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
ID

Τ3121

Δείκτης

Επιχειρήσεις που
βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα τους

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ

37,00

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Αριθμός

Πηγή στοιχείων
Σ

220,00

Υπολογισμός με βάση το
μέσο κόστος από αντίστοιχα
έργα σε προηγούμενες
Προγραμματικές Περιόδους
και μέσο μέγεθος επιχειρησης

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Ολοκληρωμένες Δράσεις Απασχόλησης
Ενδεικτικές δράσεις :
Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις
ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1

EL

192

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

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

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού για την στήριξη των
προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Ομάδες στόχου :
Άνεργοι, ΑΜΕΑ, λοιπές ομάδες
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια, Ενδιάμεσος Φορέας

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

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

Οι δράσεις που επιλέγονται είναι σε άμεση σχέση με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 και υποστηρίζουν την εφαρμογή
των προτεραιοτήτων που θέτει η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Κρήτη. Θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα
προσδιορισθούν κατά την διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
Θα λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις του Περιφερειακού Μηχανισμού παρακολούθησης των
αναγκών της αγοράς εργασίας.

EL

193

EL

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO23

EL

αριθμός
υποστηριζόμενων
πολύ μικρών,
μικρών και
μεσαίων
επιχειρήσεων

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
220,00

194

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

(συμπεριλαμβανο
μένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής
οικονομίας)

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

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Η κοινωνική καινοτομία ως ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (προϊόντων, υπηρεσιών και προτύπων) καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και δημιουργεί νέες
κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες. Πρόκειται για καινοτομίες που δεν είναι μόνο καλές για την κοινωνία, αλλά επίσης ενισχύουν την ικανότητα των
ατόμων να δράσουν.
Ειδικότερα, η κοινωνική καινοτομία είναι ένα εργαλείο για να υποστηρίξει την πραγματοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 μέσω ενεργειών όπως:
• Παροχή νέων, πιο αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών.
• Κινητοποίηση ενός μεγάλου φάσματος φορέων που συνδυάζουν δεξιότητες και προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα που
συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.
• Πειράματα κοινωνικής πολιτικής (social experimentation - εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας ως προς τις
επιπτώσεις, - υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης των επιπτώσεών τους, προκειμένου να επαναληφθεί σε μεγαλύτερη
κλίμακα, εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά.
• Αξιολόγηση της κοινωνικής καινοτομίας και μέτρηση των επιπτώσεων της. Ο αντίκτυπος της καινοτομίας στο πληθυσμιακό δείγμα αξιολογείται
σε σχέση με την κατάσταση μιας «ομάδας ελέγχου» με παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, που παραμένει υπό τις κρατούντων
πολιτικών συστημάτων.
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Άξονας προτεραιότητας

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Οι δράσεις του ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του άξονα θα σεινισφέρουν στην επίτευξη και των Θεματικών Στόχων 1, 2, 3

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Τύπος
δείκτη

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Πηγή στοιχείων

Σ

CO23

O

αριθμός υποστηριζόμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων της κοινωνικής
οικονομίας)

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

80

220,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΚΤ

Μετάβαση

1.725.000,00

5.434.595,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
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Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ESF

Μετάβαση

104. Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καινοτομικών πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

1.600.000,00

ESF

Μετάβαση

106. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές

2.747.676,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ESF

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
4.347.676,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

ESF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

ESF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

Ποσό σε ευρώ
3.478.140,80
869.535,20

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
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Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ESF

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
4.347.676,00

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

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Άξονας προτεραιότητας:
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.
2.A.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

5
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης
 Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
 Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο
2.A.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν
θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση)
Ο άξονας προωθεί παρεμβάσεις καταπολέμησης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης που καλύπτουν τις παραδοσιακές ομάδες που στηρίζουν οι
υφιστάμενες πολιτικές και νέες κατηγορίες πολιτών που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιμότητά
τους για εργασία.
Οι παρεμβάσεις του άξονα λαμβάνουν υπόψη :
• τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής για Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας, που βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού
και λαμβάνει υπόψη τον Εθνικό Σχεδιασμό και τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε.
• τη συμφωνία των αρμόδιων εθνικών αρχών με την ΕΕ για εξειδίκευση των δράσεων υγείας (health safety net).
Η εκπόνηση μιας Περιφερειακής Στρατηγικής καταπολέμησης της φτώχειας και της Κοινωνικής Ένταξης από την Περιφέρεια είναι σε εξέλιξη. Η
στρατηγική αυτή που εναρμονίζεται με την Εθνική θα προσδιορίζει τις Ομάδες Στόχου ως δικαιούχων των δράσεων καθώς και τις περιοχές που αυτές
θα εφαρμοστούν. Η Περιφερειακή Στρατηγική θα τύχει της σχετικής διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Αναμένεται να εγκριθεί από το
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Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015. Έως την έγκριση της από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα ξεκινήσει η
ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ από τον ΘΣ9 του ΠΕΠ.
Παράλληλα η Περιφέρεια Κρήτης θα προχωρήσει σε συνολική χαρτογράφηση της φτώχειας στην Κρήτη (mapping φτώχειας).
Όσον αφορά στις δράσεις απασχόλησης και κατάρτισης που προβλέπονται στον άξονα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν, θα προσδιορίζονται από
Περιφερειακό Μηχανισμό παρακολούθησης της αγοράς εργασίας που θα δημιουργηθεί μέχρι την οριστικοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού και θα
ενεργοποιηθεί μέχρι 31-3-2015.
Μέχρι την λειτουργία του Περιφερειακόυ Μηχανισμού δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ στο πλαίσιο του άξονα δεν θα υλοποιηθούν
Όσον αφορά στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού για την
στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο Περιφερειακός Μηχανισμός συντάσσει ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης που περιγράφει τις
κατευθύνσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και τους τομείς παρέμβασης στους οποίους προτείνεται να αναπτυχθεί η κοινωνική
επιχειρηματικότητα στην Κρήτη. Λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ομάδες στόχου ενώ η διάρκεια χρηματοδότησης του προσδιορίζεται μέχρι το
τέλος του 2016. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την επενδυτική προτεραιότητα 9v θα εναρμονίζονται με τις προτάσεις του Περιφερειακού
Μηχανισμού.
Θα ληφθεί μέριμνα για την βιωσιμότητα του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μετά το πέρας της
χρηματοδότησης του, με ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.
Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση/κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι
παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, οι δράσεις τύπου health voucher, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη λειτουργικού κόστους
δομών) θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΑΠ5, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που προωθούν την κοινωνική καινοτομία, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως νέα
μέθοδος προσέγγισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Προσανατολίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών,
και εφαρμόζεται στους τομείς της απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.
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2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης
Ταμείο

ESF

Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή
επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες)

Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες
(κατά περίπτωση)

Δημόσιο

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

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

22

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής ολοκληρωμένων
υπηρεσιών υποστήριξης για ευπαθή άτομα και ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

23

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας παιδιών, με την σύμπραξη φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για τους έχοντες (κυρίως γυναίκες) τη
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φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
ID

Δείκτης

Κατηγορία
περιφέρειας

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Τ3122

Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν εξειδίκευση
που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός
έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Μετάβαση

Αριθμός

252,00

Αριθμός

2014

168,00

252,00

420,00

Στοιχεία από υλοποίηση
αντίστοιχων προγραμμάτων
της Προγραμματικής
Περιόδου 2007-2013

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Τ3123

Μειονεκτούντα άτομα με
ευθύνη φροντίδας παιδιών
που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν εξειδίκευση
που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός
έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Μετάβαση

Αριθμός

822,00

Αριθμός

2014

245,00

571,00

816,00

Στοιχεία λειτουργίας
Προγράμματος "Εναρμόνιση
Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής" της
Προγραμματικής Περιόδου
2007-2013

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Παρεμβάσεις για την ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού voucher»
για ευπαθείς ομάδες
• Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ)
• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη παιδιών σε
νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση, σε κλάδους αιχμής
της οικονομίας της Κρήτης
Τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης όσο και οι σχετικές δεξιότητες θα προκύψουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για
την Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.
Με βάση τα αξιολογικά ευρήματα σχετικής έρευνας πεδίου που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 και τα
διδάγματα της περιόδου 2007-2013, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των γυναικών μέσω ολοκληρωμένων και στοχευμένων δράσεων
που θα αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας γυναικών που βαρύνονται με ευθύνες φροντίδας
εξαρτημένων μελών. Επιπλέον, προέκυψαν συμπεράσματα αναφορικά με τη βελτίωση στο σχεδιασμό των επόμενων σχετικών δράσεων. Για τις δρασεις
Εναρμονισης και Οικογενειακης Ζωης θα διατεθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 490 εκ. δδ, εκ των οποίων 240 εκ δ.δ. απο τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα Π.Ε.Π. θα εστιάσουν σε γυναίκες κάτω του ορίου της φτώχειας (άνεργες ή εργαζόμενες), ενω το Ε.Π.
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" θα εστιάσει την ενίσχυση του κυρίως σε γυναίκες με χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα άνω του ορίου της φτώχειας, είτε εργαζόμενες με επισφαλή θέση εργασίας, είτε άνεργες.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εχόντων την φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων (κυρίως γυναικών) καθώς και ατόμων από ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες.
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, που
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας» και του ειδικού στόχου «Η ενίσχυση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ατόμων που έχουν
την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό»
Ομάδες στόχου :
Γυναίκες, εξαρτημένοι από ουσίες, οικονομικά μη ενεργοί, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και άλλες ευπαθείς ομάδες
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
που βρίσκεται σε φάση εκπόνησης.
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/ Δήμοι / Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

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

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει :
• να εναρμονίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη
• να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο (κατάρτιση, βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί κλπ)
• να απευθύνονται στις Ομάδες – Στόχου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ΘΣ9.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)
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2.Α.6.3 Προγραμματισμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO01

EL

άνεργοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ
480,00
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Πηγή
στοιχείων
Σ

720,00

1.200,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

EL

Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Τ3006

Μειονεκτούντα
άτομα που έχουν
την ευθύνη
φροντίδας
παιδιών

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ
360,00

Πηγή
στοιχείων
Σ

840,00

1.200,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

9ii
Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

24

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων ομάδων μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις:
• ψυχοκοινωνικής στήριξης
• φροντίδας, υγιεινής, φιλοξενίες
• συμβουλευτικής – απασχόλησης, πληροφόρησης.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
ID

Τ3124

Δείκτης

Μειονεκτούντα άτομα που
δραστηριοποιούνται σε
αναζήτηση εργασίας, που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν εξειδίκευση
που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης αμέσως
μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Αριθμός

20,00

Αριθμός

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

2014

Γ

14,00

Πηγή στοιχείων
Σ

22,00

36,00

Στοιχεία υλοποίησης
αντίστοιχων προγραμμάτων
της προγραμματικής περιόδου
2007-2013

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Είδος δράσης :
Ενίσχυση λειτουργίας δομών ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων ατόμων
Ενδεικτικές δράσεις :
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Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

• Λειτουργία one stop shops/κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες
• Λειτουργία δομών υποδοχής Αστέγων
• Λειτουργία χώρων υγιεινής για αστέγους (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) στο πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων κοινότητας
Οι δράσεις για τους Ρομ θα προκύψουν από την εξειδίκευση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την Κοινωνική
Ένταξη, με την Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομ και θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δράσεις που θα καλύπτουν και τους τέσσερις πυλώνες της
αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Αναμένεται η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ατόμων, μέσα από την πρόληψη και αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν
στο κοινωνικό αποκλεισμό τους.
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση απασχολησιμότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων περιθωριοποιημένων
ομάδων»
Ομάδες στόχου :
Άστεγοι και Ρομ
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/ Δήμοι / ΜΚΟ / Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

EL

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
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Επενδυτική προτεραιότητα

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει :
• να εναρμονίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη
• να εναρμονίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομ
• να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

CO15

μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανο
μένων
περιθωριοποιημέ
νων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομ)

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ
96,00

Πηγή
στοιχείων
Σ

144,00

240,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

9iii
Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

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

EL

25
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Τίτλος του ειδικού στόχου

Ο περιορισμός των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών ομάδων, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού,
μέσα από :
• δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας
• υπηρεσίες στήριξης/φροντίδας ατόμων με αναπηρία και λοιπών ευάλωτων ομάδων.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
ID

Τ3125

Δείκτης

Πληθυσμός ευπαθών
ομάδων που λαμβάνουν
προηγμένες υπηρεσίες

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Σ

Αριθμός

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Αριθμός

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Γ

2015

Πηγή στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

Η τιμές βάσης και στόχου θα
προσδιοριστούν με έρευνα
πεδίου

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
• Ενίσχυση λειτουργίας κοινωνικών δομών
• Ολοκληρωμένη δέσμη Δράσεων Υποστήριξης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Δομές Ατόμων με Αναπηρία (Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΚΔΑΠ για παιδιά και εφήβους με νοητική στέρηση και αναπηρίες,
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ολοκληρωμένης Φροντίδας κλπ)
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Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•

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

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας παιδιών (κακοποιημένα, άτομα με αναπηρία κλπ)
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
Δομές της Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής (Μετανάστες συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς πρόστασίας κλπ)
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας
Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Ο περιορισμός των διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»
Ομάδες στόχου :
Ευπαθείς ομάδες (ΑμΕΑ, μετανάστες συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς πρόστασίας, άστεγοι, παιδιά, γυναίκες
θύματα trafficking /κακοποίησης), δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
που βρίσκεται σε φάση εκπόνησης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/ Δήμοι / ΜΚΟ /Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

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

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει :
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• να εναρμονίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη
• να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο
• να απευθύνονται στις Ομάδες – Στόχου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ΘΣ9.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

CO15

μετανάστες,
συμμετέχοντες
αλλοδαπής
προέλευσης,
μειονότητες
(συμπεριλαμβανο
μένων
περιθωριοποιημέ
νων κοινοτήτων,
όπως οι Ρομ)

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

40,00

60,00

100,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

CO16

συμμετέχοντες με
αναπηρία

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

76,00

114,00

190,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

9iv

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

216

EL

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

26

Τίτλος του ειδικού στόχου

Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται η δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας για την αντιμετώπιση της φτώχειας με αιχμή τη σίτιση και την υγεία. Στη
λογική αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση :
• υπηρεσιών δομών καταπολέμησης της φτώχειας
• υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων
• υπηρεσιών υγείας
Παράλληλη επιδίωξη είναι η λειτουργία, σε περιφερειακό επίπεδο, δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εθελοντικών
δράσεων, καταγραφής κοινωνικών αναγκών κλπ.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
ID

Τ3126

Δείκτης

Ποσοστό κάλυψης των
δράσεων υγείας - πρόνοιας
επί του γενικού συνόλου
των πολιτών που διαβιούν
κάτω από το όριο της
φτώχειας και δεν
διαθέτουν ασφαλιστική
κάλυψη

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Ποσοστό

2,08

Λόγος

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος βάσης
Α

Γ

2014

Πηγή στοιχείων
Σ

6,83

EUROSTAT, ΗΔΙΚΑ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
• Ενίσχυση λειτουργίας κοινωνικών δομών
• Προγράμματα Προστασίας Υγείας Πληθυσμού
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση λειτουργίας Εθνικού Δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (ολοκληρωμένες δράσεις με δομές παροχών, τράπεζα χρόνου, γραφείο
διαμεσολάβησης κλπ)
• Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net) : Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, Εισιτήριο Υγείας
(health voucher), Υγεία κατ’ οίκον, κλπ)
• Κατάρτιση ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού
• Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης κλπ)
Οι δράσεις που αφορούν τον τομέα της υγείας, μέσω της εφαρμογής ενός δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας (Health Safety Net),
υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με σκοπό την καθολική κάλυψη και ίση
πρόσβαση, με ειδική μέριμνα για τους μη έχοντες ασφαλιστική ικανότητα, τους διαβιούντες κάτω από το όριο της φτώχειας και άλλες απειλούμενες από
κοινωνικό αποκλεισμό ομάδες του πληθυσμού (Ν.4238/14, και λοιπές σχετικές υπουργικές αποφάσεις).
Στοχεύουν στη διατήρηση της υγείας των πολιτών σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που θα επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή τους στον παραγωγικό και
κοινωνικό ιστό της χώρας, ενώ η εξειδίκευση της στοχοθεσίας και η ακριβής ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ήδη γίνεται
από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Προγραμματίζεται να υλοποιηθούν με την εφαρμογή συνεκτικής σειράς παρεμβάσεων, σε περιφερειακό επίπεδο, που διασφαλίζουν προς τους πολίτες
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, με σκοπό την διατήρηση της υγείας τους σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιδείνωση των
δεικτών υγείας των πολιτών ως αποτέλεσμα της κρίσης, καθώς και την υποστήριξη/ενίσχυση του συστήματος παροχής των υπηρεσιών ΠΦΥ σε
περιοχές όπου εντοπίζονται θύλακες φτώχειας (υψηλή ανεργία, αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, κ.α), συμβάλλοντας άμεσα στην εθνική
στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ταξινομούνται ενδεικτικά στις κάτωθι ενότητες:
• Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους
• Ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας
για τα έτη 2014-15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

αναγκών
• Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units)
• Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας του ΠΕΔΥ (πρώην μονάδες υγείας του
ΕΟΠΥΥ/ΙΚΑ) και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της
απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας»
Ομάδες στόχου :
Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων ή και ανέργων, οικονομικά μη ενεργοί, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
που βρίσκεται σε φάση εκπόνησης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια / Κέντρα πρόνοιας Περιφέρειας / Δήμοι / ΜΚΟ /Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

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

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει :
• να εναρμονίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη
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Επενδυτική προτεραιότητα

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

• να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο
• να απευθύνονται στις Ομάδες – Στόχου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ΘΣ9.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας
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2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α

Τ3007

Μειονεκτούντα
άτομα που
οφελούνται από
παροχή
υπηρεσιών υγείας
- πρόνοιας

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ
4.400,00

Πηγή
στοιχείων
Σ

6.600,00

11.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

9v

Τίτλος της επενδυτικής
προτεραιότητας

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

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

27

Τίτλος του ειδικού στόχου

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη

Επιδιώκεται η ενίσχυση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής
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της Ένωσης

EL

οικονομίας, στο τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση στην απασχόληση
ID

Τ3127

Δείκτης

Κοινωνικές επιχειρήσεις
που η λειτουργίας τους
συνεχίζεται ένα χρόνο
μετά τη λήξη της
παρέμβασης

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Αριθμός

17,00

Αριθμός

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος βάσης
Α

Γ

2014

Πηγή στοιχείων
Σ

20,00

Πιστοποιημένες Κοινωνικές
Επιχειρήσεις/ Μητρώο
Υπουργείου Εργασίας

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Είδος δράσης :
Ενίσχυση απασχόλησης
Ενδεικτικές δράσεις :
• Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (start up)

EL

224

EL

Επενδυτική προτεραιότητα

•
•
•
•
•

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

Δράσεις εκκόλαψης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Δικτύωση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (social clustering)
Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων
Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας θα είναι σε άμεση συνάφεια με τους τομείς παρεμβάσεις που θα
προσδιοριστούν στο σχέδιο δράσης του Περιφερειακού Μηχανισμού για τη στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Τα προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης όσο και οι σχετικές δεξιότητες θα προκύψουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Μηχανισμού για
την Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας.
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων»
Ομάδες στόχου :
Άνεργοι και οικονομικά μη ενεργά άτομα, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
που βρίσκεται σε φάση εκπόνησης
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/ Δήμοι /Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
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2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των πράξεων
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει :
• να εναρμονίζονται με την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη
• να προκύπτουν από την στρατηγική που θα υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μηχανισμού για την στήριξη της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
• να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο
• να συμβάλουν στην μείωση της ανεργίας
• να συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας
• να απευθύνονται στις Ομάδες – Στόχου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του ΘΣ 9.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
διατηρήσιμης ανάπτυξης (άρθρα 7 και 8 του Καν. 1303/2013)

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

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

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων
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2.A.6.4 Προγραμματισμένη χρήση μεγάλων έργων (κατά περίπτωση)
Επενδυτική προτεραιότητα

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

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα

ID

Δείκτης

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
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

Τ3008

Αριθμός
Επιχειρησιακών
Σχεδίων για
κοινωνικές
επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούντα
ι

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ
25,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.4 Επενδυτική προτεραιότητα

EL

Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

9vi

Τίτλος της επενδυτικής

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
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Κωδικός αναγνώρισης της
επενδυτικής προτεραιότητας

9vi

προτεραιότητας

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

EL

Κωδικός αναγνώρισης του
ειδικού στόχου

28

Τίτλος του ειδικού στόχου

Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού

Αποτελέσματα που επιδιώκουν
τα κράτη μέλη με τη στήριξη
της Ένωσης

Επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την στήριξη ατόμων που προέρχονται από
στοχευμένες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
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Πίνακας 4: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων που
αντιστοιχούν στον ειδικό στόχο (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας) (για το ΕΚΤ)
Επενδυτική προτεραιότητα : 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
ID

Τ3122

Δείκτης

Μειονεκτούντα άτομα που
συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση,
που αποκτούν εξειδίκευση
που κατέχουν θέση
απασχόλησης
συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης εντός
έξι μηνών από τη λήξη της
συμμετοχής τους

Κατηγορία
περιφέρειας

Μετάβαση

Μονάδα
μέτρησης για
τον δείκτη

Κοινός
δείκτης
εκροών που
χρησιμοποιε
ίται ως
βάση για
τον
καθορισμό
στόχων

Τιμή βάσης
Α

Γ

Μονάδα
μέτρησης για
την τιμή
βάσης και την
τιμή-στόχο

Σ

Αριθμός

210,00

Αριθμός

Έτος βάσης

Τιμή-στόχος (2023)
Α

2014

Γ

140,00

Πηγή στοιχείων
Σ

210,00

350,00

Στοιχεία Υλοποίησης από
αντίστοιχα προγράμματα της
Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2.A.6 Δράση που λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας (ανά επενδυτική προτεραιότητα)
2.A.6.1 Περιγραφή του είδους των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη, σχετικά παραδείγματα και η αναμενόμενη συμβολή τους στους
ειδικούς στόχους συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των καθορισμένων κύριων στοχευόμενων ομάδων, των ειδικών στοχευόμενων περιοχών
και των κατηγοριών των δικαιούχων
Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Είδος δράσης :
Ενίσχυση απασχόλησης
Ενδεικτικές δράσεις :
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Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την στήριξη ευπαθών ομάδων με προτεραιότητα σε αστικές περιοχές
Αναμενόμενη συμβολή σε ειδικό στόχο :
Οι δράσεις αυτές συμβάλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου «Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ειδικών ομάδων πληθυσμού»
Ομάδες στόχου :
Άτομα με Αναπηρίες, Μετανάστες και λοιπές ευπαθείς ομάδες, οικονομικά μη ενεργοί, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες στόχου προσδιορίζονται από την Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη
που βρίσκεται σε φάση εκπόνησης
Οι δράσεις δύναται να ενσωματώνουν στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας και διακρατικής συνεργασίας.
Ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων :
Περιφέρεια/ Δήμοι / Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

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

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Οι πράξεις θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα προσδιορισθούν κατά την διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο
και τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και υλοποίηση των CLLD.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια θα είναι επίσης συνεπή με τις κατευθυντήριες αρχές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, καθώς επίσης και με τις αρχές της
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Επενδυτική προτεραιότητα

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

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

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

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Δεν προβλέπεται η χρήση χρηματοδοτικών μέσων

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

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Δεν προβλέπονται μεγάλα έργα στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας

2.A.6.5 Δείκτες εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα και, κατά περίπτωση, ανά κατηγορία περιφέρειας
Πίνακας 5: Κοινοί δείκτες εκροών και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών (ανά επενδυτική προτεραιότητα, με ανάλυση ανά κατηγορία
περιφέρειας για το ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Τιμή-στόχος (2023)

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)
Α
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Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
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Επενδυτική προτεραιότητα
ID

Δείκτης

9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
Μονάδα μέτρησης

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας (κατά
περίπτωση)

Τιμή-στόχος (2023)
Α

CO01

άνεργοι,
συμπεριλαμβανο
μένων των
μακροχρόνια
ανέργων

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

Γ
400,00

Πηγή
στοιχείων
Σ

600,00

1.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων
1 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

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

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Η κοινωνική καινοτομία ως ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών (προϊόντων, υπηρεσιών και προτύπων) καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και δημιουργεί νέες
κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες. Πρόκειται για καινοτομίες που δεν είναι μόνο καλές για την κοινωνία, αλλά επίσης ενισχύουν την ικανότητα των
ατόμων να δράσουν.
Ειδικότερα, η κοινωνική καινοτομία είναι ένα εργαλείο για να υποστηρίξει την πραγματοποίηση των στόχων της Ευρώπης 2020 μέσω ενεργειών όπως:
• Παροχή νέων, πιο αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών
• Κινητοποίηση ενός μεγάλου φάσματος φορέων που συνδυάζουν δεξιότητες και προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα που
συμπεριλαμβάνουν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες
• Πειράματα κοινωνικής πολιτικής (social experimentation - εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας ως προς τις
επιπτώσεις, - υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μέτρησης των επιπτώσεών τους, προκειμένου να επαναληφθεί σε μεγαλύτερη
κλίμακα, εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν πειστικά.
• Αξιολόγηση της κοινωνικής καινοτομίας και μέτρηση των επιπτώσεων της. Ο αντίκτυπος της καινοτομίας στο πληθυσμιακό δείγμα αξιολογείται
σε σχέση με την κατάσταση μιας «ομάδας ελέγχου» με παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, που παραμένει υπό τις κρατούντων
πολιτικών συστημάτων
Οι δράσεις του ΕΚΤ που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα θα συνεισφέρουν και στην επίτευξη των Θεματικών Στόχων 4, 5, 6
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Άξονας προτεραιότητας

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

2.A.8 Πλαίσιο επιδόσεων
Πίνακας 6: Πλαίσιο επιδόσεων του άξονα προτεραιότητας (ανά Ταμείο και, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ανά κατηγορία περιφέρειας)
Άξονας προτεραιότητας

ID

Τύπος
δείκτη

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Δείκτης ή βασικό στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα μέτρησης, κατά
περίπτωση

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Πηγή στοιχείων

Σ

F100

F

Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών

ΕΥΡΩ

ΕΚΤ

Μετάβαση

20.896.000,00

66.047.150,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Τ3006

O

Μειονεκτούντα άτομα που έχουν
την ευθύνη φροντίδας παιδιών

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

600

1.200,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Τ3007

O

Μειονεκτούντα άτομα που
οφελούνται από παροχή
υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας

Αριθμός

ΕΚΤ

Μετάβαση

7000

11.000,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΗΣ

Επεξήγηση της
σημασίας του δείκτη,
ανάλογα με την
περίπτωση

Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του πλαισίου επιδόσεων
2.A.9 Κατηγορίες παρέμβασης
Κατηγορίες παρέμβασης που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο του άξονα προτεραιότητας με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή και ενδεικτική
κατανομή της στήριξης της Ένωσης.
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Πίνακες 7-11: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 7: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ESF

Μετάβαση

109. Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση
της απασχολησιμότητας

18.437.720,00

ESF

Μετάβαση

110. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ροµά

2.400.000,00

ESF

Μετάβαση

111. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

4.800.000,00

ESF

Μετάβαση

112. Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ESF

Μετάβαση

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

4.000.000,00

ESF

Μετάβαση

114. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

4.000.000,00

19.200.000,00

Πίνακας 8: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ESF

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας
Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
52.837.720,00

Πίνακας 9: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

EL

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός
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Ποσό σε ευρώ
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Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ESF

Μετάβαση

02. Μικρές αστικές περιοχές (μεσαία πυκνότητα κατοίκησης: πληθυσμός άνω των 5 000)

26.418.860,00

ESF

Μετάβαση

03. Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

26.418.860,00

Πίνακας 10: Διάσταση 4 – Μηχανισμοί εδαφικής υλοποίησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ESF

Μετάβαση

01. Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση – Αστικές περιοχές

1.750.000,00

ESF

Μετάβαση

06. Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

4.000.000,00

ESF

Μετάβαση

07. Δεν ισχύει

47.087.720,00

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

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη

Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

2.A.10 Σύνοψη της σχεδιαζόμενης χρήσης τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, δράσεων για την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων (κατά
περίπτωση) (ανά άξονα προτεραιότητας)
Άξονας προτεραιότητας:
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.
2.Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΑΞΌΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ
2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

6
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Τεχνική Βοήθεια του ΣΕΣ παρέχεται μέσω :
• του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και,
• των ειδικών ΑΠ Τεχνικής Βοήθειας του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τομεακών και ΠΕΠ).
Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του ΠΕΠ Κρήτης, η Τεχνική Βοήθεια που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (ΑΠ 6), θα ενισχύσει δράσεις προετοιμασίας και
υποστήριξης της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους νέους κανονισμούς των ΕΔΕΤ.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση δράσεων :
•
•
•
•
•

Προετοιμασίας, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
Ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφερειακής Δομής Διαχείρισης και των Δικαιούχων
Δημοσιότητας και πληροφόρησης
Αξιολόγησης του προγράμματος
Καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς

Επιπλέον θα χρηματοδοτηθούν :

EL

237

EL

(α) οι απαιτούμενες δράσεις (έρευνες πεδίου-εμπειρογνωμοσύνες-μελέτες) που απορρέουν από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την κάλυψη
ελλείψεων ή/και τη μέτρηση ττων δεικτών αποτελέσματος
(β) Περιφερειακές Στρατηγικές που εξειδικεύουν τις Εθνικές Στρατηγικές σε επι μέρους τομείς και απαιτούνται για την εξειδίκευση των δράσεων του
προγράμματος
(γ) Δράσεις προετοιμασίας περιφερειακών μηχανισμών που προβλέπονται για την παρακολούθηση - ενεργοποίηση δράσεων του προγράμματος (πχ
Περιφερειακός Μηχανισμός Καινοτομίας κλπ)
Όσον αφορά τον διαχωρισμό των δράσεων μεταξύ Τομεακού ΕΠ και ΠΕΠ :
Α. Το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει :
•
•
•
•
•
•

τους μισθούς των εργαζομένων στη Δομή Διαχείρισης (κατ’ αποκλειστικότητα)
τις ενέργειες που εφαρμόζουν την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης
τη δημοσιότητα του ΣΕΣ
τον ποιοτικό έλεγχο των έργων (ΕΣΠΕΛ)
πάγιες λειτουργικές δαπάνες των Δομών Διαχείρισης (πχ ενοίκια)
μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – αξιολογήσεις οριζόντιου χαρακτήρα

Β. Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει :
•
•
•
•
•

EL

εξειδικευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης (εφ’ όσον απαιτηθεί)
δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος
μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – αξιολογήσεις που συνδέονται αυστηρά με τις ανάγκες του προγράμματος
δράσεις υποστήριξης των ελέγχων αρμοδιότητας της δομής διαχείρισης του προγράμματος
λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται μα το έργο της δομής διαχείρισης (μετακινήσεις, εκδηλώσεις, εξοπλισμοί κλπ).
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2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΤΠΑ

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)

Μετάβαση

Δημόσιο

2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
29

EL

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Επιδιώκεται η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για
προετοιμασία και υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του, λόγω των απαιτήσεων των νέων
Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, και ιδιαίτερα αυτών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

239

EL

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

29 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΤΠΑ
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., της δομής διαχείρισης του προγράμματος καθώς και των δικαιούχων
για την προετοιμασία, παρακολούθηση και διαχείριση επιλέξιμων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών
κλπ. που θα κριθούν απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ, επιπλέον αυτών που
καλύπτονται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους
φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
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• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
• Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας
και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
• Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
• Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και
εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών, καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
• Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
• Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της
λειτουργίας των δομών, δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης
ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών
προγραμμάτων κλπ).
Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
• Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης
• Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και της ΕΕ
Υποστήριξη Δικαιούχων
Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες
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ωρίμανσης και εν συνεχεία υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του ΠΕΠ.
Οι δράσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω
του ΕΤΠΑ».

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα μέτρησης
Α

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

Τ3009

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις

Αριθμός

25,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τ3010

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης

Αριθμός

5,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τ3011

Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε
θέματα δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων,
περιβάλλοντος κλπ

Ποσοστό

50,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
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Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

1.900.000,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

800.000,00

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

800.000,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
3.500.000,00

Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΤΠΑ

EL

6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
3.500.000,00
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2.Β.1 Άξονας προτεραιότητας
Κωδικός αναγνώρισης του
άξονα προτεραιότητας
Τίτλος του άξονα
προτεραιότητας

7
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

2.B.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας (κατά περίπτωση)
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20, η Τεχνική Βοήθεια του ΣΕΣ παρέχεται μέσω :
• του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και,
• των ειδικών ΑΠ Τεχνικής Βοήθειας του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τομεακών και ΠΕΠ).
Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του ΠΕΠ Κρήτης, η Τεχνική Βοήθεια που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (ΑΠ 7), θα ενισχύσει δράσεις προετοιμασίας και
υποστήριξης της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους νέους κανονισμούς των ΕΔΕΤ.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση δράσεων :
•
•
•
•
•

Προετοιμασίας, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
Ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφερειακής Δομής Διαχείρισης και των Δικαιούχων
Δημοσιότητας και πληροφόρησης
Αξιολόγησης του προγράμματος
Καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς

Επιπλέον θα χρηματοδοτηθούν :
(α) οι απαιτούμενες δράσεις (έρευνες πεδίου-εμπειρογνωμοσύνες-μελέτες) που απορρέουν από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την κάλυψη
ελλείψεων ή/και τη μέτρηση ττων δεικτών αποτελέσματος
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(β) Περιφερειακές Στρατηγικές που εξειδικεύουν τις Εθνικές Στρατηγικές σε επι μέρους τομείς και απαιτούνται για την εξειδίκευση των δράσεων του
προγράμματος
(γ) Δράσεις προετοιμασίας περιφερειακών μηχανισμών που προβλέπονται για την παρακολούθηση - ενεργοποίηση δράσεων του προγράμματος (πχ
Περιφερειακός Μηχανισμός Απασχόλησης κλπ)
Όσον αφορά τον διαχωρισμό των δράσεων μεταξύ Τομεακού ΕΠ και ΠΕΠ :
Α. Το ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει :
•
•
•
•
•
•

τους μισθούς των εργαζομένων στη Δομή Διαχείρισης (κατ’ αποκλειστικότητα)
τις ενέργειες που εφαρμόζουν την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης
τη δημοσιότητα του ΣΕΣ
πάγιες λειτουργικές δαπάνες των Δομών Διαχείρισης (πχ ενοίκια)
μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – αξιολογήσεις οριζόντιου χαρακτήρα

Β. Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει :
•
•
•
•
•

εξειδικευμένες δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης (εφ’ όσον απαιτηθεί)
δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος
μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – αξιολογήσεις που συνδέονται αυστηρά με τις ανάγκες του προγράμματος
δράσεις υποστήριξης των ελέγχων αρμοδιότητας της δομής διαχείρισης του προγράμματος
λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται μα το έργο της δομής διαχείρισης (μετακινήσεις, εκδηλώσεις, εξοπλισμοί κλπ).

2.Β.3 Ταμείο και κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο

ΕΚΤ

EL

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες
δημόσιες δαπάνες)

Μετάβαση

Δημόσιο
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2.B.4 Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
ID
30

Ειδικός στόχος
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ

Αποτελέσματα που επιδιώκουν τα κράτη μέλη με τη στήριξη της Ένωσης

Επιδιώκεται η κάλυψη των ιδιαίτερα σημαντικών αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για
προετοιμασία και υποστήριξη κατά την εφαρμογή του, λόγω των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών
των Διαρθρωτικών Ταμείων και ιδιαίτερα αυτών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

2.B.5 Δείκτες αποτελεσμάτων
Πίνακας 12: Ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες αποτελεσμάτων (ανά ειδικό στόχο) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

Δείκτης

30 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω του ΕΚΤ
Τιμή βάσης

Μονάδα μέτρησης
Α

Τιμή-στόχος (2023)

Έτος
βάσης

Γ

Σ

Α

Γ

Πηγή
στοιχείων
Σ

Συχνότητα
υποβολής
εκθέσεων

2.Β.6 Δράσεις που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους (ανά άξονα προτεραιότητας)
2.B.6.1 Περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να λάβουν στήριξη και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους
Άξονας προτεραιότητας

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και της δομής διαχείρισης του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
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Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης
Περιλαμβάνει δαπάνες ανάπτυξης / αναβάθμισης συμπληρωματικών / εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια / ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών
κλπ. που θα κριθούν απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των
παρεμβάσεων του ΠΕΠ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20».
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ και των επιμέρους παρεμβάσεών του που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους
φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.
• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των
παρεμβάσεων του ΕΠ / ΠΕΠ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
• Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ.
• Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και
εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του ΠΕΠ.
• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής κλπ., όπως κατά περίπτωση απαιτούνται (Σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών, καταπολέμησης της φτώχειας κλπ).
• Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
• Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και ανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 (υποστήριξη της
λειτουργίας των δομών, δράσεις ενημέρωσης για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ από πόρους εκτός Ελλάδας, δράσεις υποστήριξης
ενεργειών δικτύωσης και εξεύρεσης εταίρων, δράσεις διάχυσης καλών πρακτικών σε τομείς προτεραιότητας μέσω ενημέρωσης και επιδεικτικών
προγραμμάτων κλπ).
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Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
• Δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης
• Δράσεις ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης με άλλες ΔΑ και λοιπούς φορείς της χώρας και της ΕΕ
• Διασφάλιση ενός ικανού αριθμού στελεχών που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με δράσεις ΕΚΤ
Υποστήριξη Δικαιούχων
Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους
αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα της οργανωτικής τους δομής και την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της στελέχωσης και διοίκησής τους,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν.
Οι δράσεις συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ειδικού Στόχου «Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ μέσω
του ΕΚΤ».

2.B.6.2 Δείκτες εκροών που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα (ανά άξονα προτεραιότητας)
Πίνακας 13: Δείκτες εκροών (ανά άξονα προτεραιότητας) (για ΕΤΠΑ/ΕΚΤ/Ταμείο Συνοχής)
Άξονας προτεραιότητας
ID

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Δείκτης (όνομα δείκτη)

Τιμή στόχος (2023) (προαιρετικό)

Μονάδα μέτρησης
Α

EL

Γ

Πηγή στοιχείων
Σ

Τ3009

Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες - αξιολογήσεις

Αριθμός

7,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τ3010

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης

Αριθμός

2,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τ3012

Ποσοστό των δικαιούχων που υποστηρίζονται - εκπαιδεύονται σε
θέματα ΕΚΤ

Ποσοστό

100,00

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2.Β.7 Κατηγορίες παρέμβασης (ανά άξονα προτεραιότητας)
Αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, και ενδεικτική κατανομή της στήριξης της Ένωσης
Πίνακες 14-16: Κατηγορίες παρέμβασης
Πίνακας 14: Διάσταση 1 – Τομέας παρέμβασης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Κατηγορία περιφέρειας

Κωδικός

Ποσό σε ευρώ

ΕΚΤ

Μετάβαση

121. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

480.000,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

122. Αξιολόγηση και μελέτες

320.000,00

ΕΚΤ

Μετάβαση

123. Πληροφόρηση και επικοινωνία

272.226,00

Πίνακας 15: Διάσταση 2 – Μορφή χρηματοδότησης
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ

EL

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
01. Μη επιστρεπτέα επιδότηση

Ποσό σε ευρώ
1.072.226,00
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Πίνακας 16: Διάσταση 3 – Είδος περιοχής
Άξονας προτεραιότητας
Ταμείο
ΕΚΤ

EL

7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
Κατηγορία περιφέρειας

Μετάβαση

Κωδικός
07. Δεν ισχύει

Ποσό σε ευρώ
1.072.226,00
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
3.1 Χρηματοδοτική συνεισφορά από κάθε ταμείο και ποσά για το αποθεματικό επίδοσης
Πίνακας 17
Ταμεί
ο

Κατηγορία
περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Σύνολο
ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Σύνολο ΕΚΤ

Σύνολο

EL

Μετάβαση

2014
Κύρια
ενίσχυση

2015

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

2016

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

2017

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

2018

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

2019

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

2020

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

Σύνολο

Αποθεματικό
επίδοσης

Κύρια
ενίσχυση

Αποθεματικό
επίδοσης

36.089.814,00

2.358.811,00

37.993.830,00

2.483.257,00

38.178.491,00

2.495.326,00

38.848.083,00

2.539.090,00

39.228.144,00

2.563.931,00

40.407.194,00

2.640.993,00

41.133.450,00

2.688.462,00

271.879.006,00

17.769.870,00

36.089.814,00

2.358.811,00

37.993.830,00

2.483.257,00

38.178.491,00

2.495.326,00

38.848.083,00

2.539.090,00

39.228.144,00

2.563.931,00

40.407.194,00

2.640.993,00

41.133.450,00

2.688.462,00

271.879.006,00

17.769.870,00

9.547.853,00

624.772,00

8.548.285,00

559.364,00

8.174.054,00

534.876,00

7.094.791,00

464.253,00

7.098.423,00

464.491,00

7.105.754,00

464.971,00

7.110.456,00

465.279,00

54.679.616,00

3.578.006,00

9.547.853,00

624.772,00

8.548.285,00

559.364,00

8.174.054,00

534.876,00

7.094.791,00

464.253,00

7.098.423,00

464.491,00

7.105.754,00

464.971,00

7.110.456,00

465.279,00

54.679.616,00

3.578.006,00

45.637.667,00

2.983.583,00

46.542.115,00

3.042.621,00

46.352.545,00

3.030.202,00

45.942.874,00

3.003.343,00

46.326.567,00

3.028.422,00

47.512.948,00

3.105.964,00

48.243.906,00

3.153.741,00

326.558.622,00

21.347.876,00

251

EL

3.2 Συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά ανά ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση (σε ευρώ)
Πίνακας 18α: Σχέδιο χρηματοδότησης
Άξονας
προτεραιό
τητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Βάση για τον
υπολογισμό της
στήριξης της
Ένωσης

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

(a)

(b) = (c) + (d)

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού
εθνικής συμμετοχής

Συνολική
χρηματοδότηση
(e) = (a) + (b)

Ποσοστό
συγχρηματοδότ
ησης

Συνεισφορά
ΕΤΕπ (g)

Κύρια ενίσχυση

Αποθεματικό επίδοσης

(f) = (a) / (e) (2)

(Συνολικό
επιλέξιμο
κόστος ή
δημόσιο
επιλέξιμο
κόστος)

Εθνική δημόσια
χρηματοδότηση

Εθνική ιδιωτική
χρηματοδότηση

(c )

(d) (1)

Στήριξη της
Ένωσης (h) =
(a) - (j)

Εθνική
συμμετοχή

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j)
/ (a)

Ποσό για το
αποθεματικό
επίδοσης ως
ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης

(l) = (j) / (a)
* 100

1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Δημόσιο

41.297.673,00

10.324.419,00

10.324.419,00

0,00

51.622.092,00

79,9999988377%

38.819.813,00

9.704.954,00

2.477.860,00

619.465,00

6,00%

2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Δημόσιο

206.714.381,00

51.678.596,00

51.678.596,00

0,00

258.392.977,00

79,9999997678%

193.710.580,00

48.427.646,00

13.003.801,00

3.250.950,00

6,29%

3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Δημόσιο

38.136.822,00

9.534.206,00

9.534.206,00

0,00

47.671.028,00

79,9999991609%

35.848.613,00

8.962.154,00

2.288.209,00

572.052,00

6,00%

4

ΕΚΤ

Μετάβαση

Δημόσιο

4.347.676,00

1.086.919,00

1.086.919,00

0,00

5.434.595,00

80,0000000000%

4.086.815,00

1.021.704,00

260.861,00

65.215,00

6,00%

5

ΕΚΤ

Μετάβαση

Δημόσιο

52.837.720,00

13.209.430,00

13.209.430,00

0,00

66.047.150,00

80,0000000000%

49.520.575,00

12.380.144,00

3.317.145,00

829.286,00

6,28%

6

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Δημόσιο

3.500.000,00

875.000,00

875.000,00

0,00

4.375.000,00

80,0000000000%

3.500.000,00

875.000,00

7

ΕΚΤ

Μετάβαση

Δημόσιο

1.072.226,00

268.057,00

268.057,00

0,00

1.340.283,00

79,9999701556%

1.072.226,00

268.057,00

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

289.648.876,00

72.412.221,00

72.412.221,00

0,00

362.061.097,00

79,9999995581%

271.879.006,00

67.969.754,00

17.769.870,00

4.442.467,00

6,13%

Σύνολο

ΕΚΤ

Μετάβαση

58.257.622,00

14.564.406,00

14.564.406,00

0,00

72.822.028,00

79,9999994507%

54.679.616,00

13.669.905,00

3.578.006,00

894.501,00

6,14%

347.906.498,00

86.976.627,00

86.976.627,00

0,00

434.883.125,00

79,9999995401%

326.558.622,00

81.639.659,00

21.347.876,00

5.336.968,00

Γενικό σύνολο

(1) Συμπληρώνεται μόνον όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(2) Το ποσοστό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος
(στ).
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Πίνακας 18β: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - Ειδικές ενισχύσεις μέσω ΕΚΤ και ΠΑΝ (κατά περίπτωση) (where appropriate)
Άξονας
προτεραιό
τητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση για τον
υπολογισμό της
στήριξης της
Ένωσης

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική συμμετοχή
(b) = (c) + (d)

(a)

(Συνολικό
επιλέξιμο κόστος
ή δημόσιο
επιλέξιμο κόστος)
Σύνολο

0,00

Λόγος

0,00

Ενδεικτική ανάλυση του ποσοστού εθνικής
συμμετοχής
Εθνική δημόσια
χρηματοδότηση

Εθνική ιδιωτική
χρηματοδότηση

(c )

(d) (1)

0,00

0,00

Συνολική
χρηματοδότηση
(e) = (a) + (b)

Ποσοστό
συγχρηματοδότ
ησης
(f) = (a)/(e) (2)

0,00%

%

Ποσοστό του ΕΚΤ για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

0,00%

Ποσοστό του ΕΚΤ για τις περιφέρειες μετάβασης

0,00%

Ποσοστό του ΕΚΤ για τις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

0,00%

(1) Συμπληρώνεται μόνον όταν οι άξονες προτεραιότητας εκφράζονται ως συνολικό κόστος.
(2) Το ποσοστό μπορεί να στρογγυλοποιηθεί προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό του πίνακα. Το ακριβές ποσοστό που χρησιμοποιείται για την επιστροφή πληρωμών είναι ο λόγος
(στ).
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Πίνακας 18γ: Ανάλυση του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο
Άξονας
προτεραι
ότητας

EL

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Θεματικός στόχος

Στήριξη της Ένωσης

Εθνική συμμετοχή

Συνολική χρηματοδότηση

1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

9.379.535,00

2.344.884,00

11.724.419,00

1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

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

7.779.535,00

1.944.884,00

9.724.419,00

1

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

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

24.138.603,00

6.034.651,00

30.173.254,00

2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

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

20.497.260,00

5.124.315,00

25.621.575,00

2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων

18.283.831,00

4.570.958,00

22.854.789,00

2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων

111.467.067,00

27.866.767,00

139.333.834,00

2

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

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

56.466.223,00

14.116.556,00

70.582.779,00

3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

17.352.931,00

4.338.233,00

21.691.164,00

3

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Eπένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

20.783.891,00

5.195.973,00

25.979.864,00

4

ΕΚΤ

Μετάβαση

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

4.347.676,00

1.086.919,00

5.434.595,00

5

ΕΚΤ

Μετάβαση

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
και κάθε διάκρισης

52.837.720,00

13.209.430,00

66.047.150,00
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Άξονας
προτεραι
ότητας

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Θεματικός στόχος

Στήριξη της Ένωσης

Σύνολο

343.334.272,00

Εθνική συμμετοχή

Συνολική χρηματοδότηση

85.833.570,00

429.167.842,00

Πίνακας 19: Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή
Άξονας προτεραιότητας

EL

Ενδεικτικό ποσό της στήριξης που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για τους στόχους που συνδέονται
με την κλιματική αλλαγή (σε ευρώ)

Ποσοστό της συνολικής
ενίσχυσης για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα
(%)

2

52.061.091,00

14,96%

Σύνολο

52.061.091,00

14,96%

255

EL

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Περιγραφή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος όσον αφορά
τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο το
επιχειρησιακό πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού
προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
Επιλέγεται ώστε να α) εξειδικεύσει επιλογές του ΠΕΠ σε περιοχές με ιδιαίτερα έντονες
οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και φυσικές προκλήσεις, β)
επιτύχει μέγιστες συνέργιες ΕΔΕΤ, ΘΣ και ΕΠ αλλά και παράλληλων πολιτικών και
πηγών χρηματοδότησης όπου εκδηλώνονται ανισότητες και παράγοντες δημιουργίας
τους.
Το έντονο ανάγλυφο και η διαφοροποιημένη προσπελασιμότητα διακρίνουν την
ημιορεινή–ορεινή ενδοχώρα με το 50% της έκτασης, το 75% των οικισμών και το 20%
του πληθυσμού με υψηλούς δείκτες γήρανσης. Η Ν. παράκτια ζώνη με το 30% του
πληθυσμού, σε μικρούς και μεσαίους οικισμούς, διαφέρει από το Β. παράκτιο τμήμα με
το 60% του πληθυσμού και σημαντικά αστικά κέντρα. Το 95% των οικισμών έχουν έως
1000 κατοίκους με μ.ο. 145, το 3,5% από 1000- 2000 και το 1,2% πάνω από 5000,
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων.
Η εξειδίκευση στους δυο ισχυρούς τομείς αγροτική παραγωγή και τουρισμό,
διαφοροποιεί τις 3 ζώνες. Στη Β. ζώνη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές εναλλάσσονται
με μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, περιοχές NATURA 2000 και σημαντικούς
ιστορικούς-πολιτιστικούς πόλους. Στη Ν. ζώνη και στην ενδοχώρα, περιοχές παραγωγής
κηπευτικών και σημειακές τουριστικές αναπτύξεις παραδοσιακές καλλιέργειες και
κτηνοτροφία, συνυπάρχουν με ζώνες NATURA 2000 υγροβιότοπους και διάσπαρτους
αρχαιολογικούς χώρους.
Απασχόληση σε λιγότερους τομείς της οικονομίας καταγράφεται στην ορεινή ενδοχώρα
και στο νότιο τμήμα σε συνδυασμό με μικρότερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού
και χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αντίθετα, στο Β. τμήμα, εντοπίζονται πόλοι
καινοτομίας και συγκέντρωση επιστημονικού δυναμικού με ποικιλομορφία στην
απασχόληση και υψηλότερου εκπαιδευτικού επίπεδου εργατικό δυναμικό.
Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται, ως προς τους δείκτες ευημερίας και εισοδήματος,
μεταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων παράκτιων περιοχών και φθίνουσας αγροτικής
ενδοχώρας, αλλά και των ΠΕ, με το Ρέθυμνο να υστερεί. Προβλήματα φτώχειας και
ανεργίας αποτυπώνονται πιο έντονα στα αστικά κέντρα της Β.ζώνης.
Η Περιφέρεια διακρίνεται σε α) αγροτικές και παράκτιες περιοχές με απαιτήσεις για
παραγωγική ανασυγκρότηση, συσχέτιση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό
και κοινωνικές υποδομές, β) αστικές-περιαστικές περιοχές με θύλακες φτώχειας,
ανεργίας, υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, γ) ειδικές περιοχές με σημειακούς
πόλους ανάπτυξης ή μεγάλες παρεμβάσεις και προϋποθέσεις ανάπτυξης στο πλαίσιο της
RISCrete. Οι απαιτήσεις για ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής διατρέχουν και τις 3 κατηγορίες.
Χωρικά αδιαφοροποίητη παρέμβαση του ΠΕΠ θα συνεπαγόταν συντήρηση του
ανισοτήτων και θα δυσκόλευε την κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού για την
αντιμετώπιση των στενώσεων και την επίτευξη των στόχων της Ε2020.

EL

256

EL

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία α) ΤΑΠΤοΚ,
σε αστικές, αγροτικές και αλιευτικές περιοχές για αντιμετώπιση των κοινωνικών
ανισοτήτων και της ανεργίας, με συμβολή της ΕΠ 9βvi, β) ΟΕΕ σε επιλεγμένες ζώνες,
για αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στο περιβάλλον και βιώσιμη ανασυγκρότηση
ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων με στοιχεία Έξυπνης Εξειδίκευσης, γ) ΟΕΕ για
ΒΑΑ σε αστικά κέντρα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του ΣΕΣ
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί στο πλάισιο στόχων, κατευθύνσεων και
κριτηρίων που θέτει το ΣΕΣ και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, θα συνδράμουν
συμπληρωματικά πόροι και δράσεις τομεακών ΕΠ, ενώ θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή
μόχλευση ιδιωτικών πόρων.

4.1 Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) (κατά
περίπτωση)
Η προσέγγιση στη χρήση μέσων τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτήτων και οι αρχές για τον καθορισμό των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοσθεί·
Στο χώρο της Περιφέρειας με κριτήρια α) κοινωνικοοικονομικά β) χωρικής εξειδίκευσης
και αναπτυξιακής δυναμικής, οι κύριες προκλήσεις και οι στόχοι για την Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), είναι :
α) η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, όπως η φτώχεια και η
ανεργία
β) η καταπολέμηση των ανισοτήτων σε ότι αφορά βασικές υπηρεσίες, υγείας, πρόνοιας,
παιδείας και πρόσβασης στην απασχόληση
γ) η καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικών και ευαίσθητων
ομάδων πληθυσμού
δ) η αναδιοργάνωση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Στον αστικό χώρο οι προκλήσεις αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών
συνεπειών της κρίσης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, της αστικής φτώχειας και
του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των αστικών
περιοχών, μέσα από τη στοχευμένη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και τη
διευκόλυνση της μετάβασης σε οικονομία και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Στον αγροτικό χώρο και στις περιοχές που στηρίζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες,
ως προκλήσεις αναδεικνύονται, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βελτίωση του
αγροτικού χώρου για καλύτερη ποιότητα ζωής και η ενίσχυση των τάσεων επιστροφής
στην ύπαιθρο, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων σε συνδυασμό με την
καταπολέμηση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η διαφοροποίηση της αγροτικής –
αλιευτικής οικονομίας σε κατεύθυνση όπως η διασύνδεση με τις υπηρεσίες τουρισμού
και πολιτισμού, και η αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου.
Στις περιαστικές περιοχές και στις περιοχές διεπαφής αστικού χώρου / αγροτικών και
αλιευτικών περιοχών, συνδυάζονται οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις
αγροτικές - αλιευτικές και αστικές περιοχές με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
προϊόντων.
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Με βάση τις προαναφερόμενες προκλήσεις, σε επίπεδο γενικών αρχών, οι περιοχές
εφαρμογής για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(ΤΑΠΤοΚ), σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ, μπορούν να είναι :
• ενότητες οικιστικών περιοχών του αγροτικού και παράκτιου χώρου (που πληρούν
το κατώτατο πληθυσμιακό όριο των 10.000 κατοίκων), όπου εντοπίζονται
ανάγκες διαφοροποίησης της αγροτικής και αλιευτικής οικονομίας, σε
κατευθύνσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»,
όπως η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα, με τον τουρισμό – πολιτισμό, η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων ή και ανάγκες
αναβάθμισης του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου
• περιοχές στον αστικό και περιαστικό χώρο (που πληρούν το κατώτατο
πληθυσμιακό όριο των 10.000 κατοίκων), όπου εντοπίζονται, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, ανάγκες αντιμετώπισης της φτώχειας, της ανεργίας, ομάδες στόχου
σε κίνδυνο κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμού ή και ανάγκες
αναδιάρθρωσης της τοπικής οικονομίας σε σαφώς προσδιορισμένες ζώνες
παραγωγικής αποδιάρθρωσης ή ασύμβατων χρήσεων
Με βάση τις προαναφερόμενες γενικές αρχές και τα κριτήρια του Γενικού Κανονισμού
των ΕΔΕΤ, θα προσδιοριστούν και θα εξειδικευθούν τα κριτήρια των περιοχών
εφαρμογής για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(ΤΑΠΤοΚ), που αφορούν :
• δημογραφικά χαρακτηριστικά (όπως δείκτες γήρανσης και εξάρτησης)
• κοινωνικά χαρακτηριστικά (όπως ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικών ανισοτήτων και
αποκλεισμού)
• οικονομικά χαρακτηριστικά (όπως δομή απασχόλησης, ανεργία, εισόδημα,
φτώχεια)
• γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, χωρική οργάνωση χρήσεων και λειτουργιών
Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων θα ληφθεί υπόψη και η προσέγγιση :
• για τις ειδικές ανάγκες των γεωγραφικών περιοχών, που πλήττονται περισσότερο
από την φτώχεια ή ομάδες στόχου που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις
ή κοινωνικό αποκλεισμό όπως αυτές θα προσδιοριστούν από την περιφερειακή
στρατηγική φτώχειας.
• για τα κριτήρια επιλογής των περιοχών που θα υλοποιηθούν άλλου τύπου
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις χωρικής ανάπτυξης
Ειδικά στις αγροτικές και παράκτιες αλιευτικές περιοχές θα συνεκτιμηθούν και τα
κριτήρια εξειδίκευσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, αντίστοιχα
Για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), σύμφωνα
και με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ, θα προβλεφθούν δράσεις με
χρηματοδότηση του ΕΚΤ, από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 και συγκεκριμένα από την
Επενδυτική Προτεραιότητα 9βvi) Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων.
Για τις παρεμβάσεις ΤΑΠΤοΚ στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να διασφαλιστεί
συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατ’
ελάχιστον 5% των πόρων του ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ.
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Αντίστοιχα συμπληρωματικότητα θα πρέπει να επιδιωχθεί και με προγραμματιζόμενες
δράσεις του ΕΤΘΑΑ, για τις παρεμβάσεις ΤΑΠΤοΚ στις αλιευτικές περιοχές.
Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης που θα
υποβάλουν Τοπικές Ομάδες Δράσης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση των
στρατηγικών και των τοπικών ομάδων δράσης θα γίνει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής
διαδικασίας, με κριτήρια που αφορούν στην καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής,
στη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, στη διαχειριστική
ικανότητα και στην τεχνική ετοιμότητα, τηρώντας την Κανονιστική απαίτηση δημόσιες
αρχές και ατομικές ομάδες συμφερόντων να μην έχουν συμμετοχή ανώτερη του 49%.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) –CLLD, και ειδικότερα για την προετοιμασία των
προσκλήσεων καθώς και για την επιλογή των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών
και τοπικών εταιρικών σχημάτων, συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές
Αξιολόγησης στις οποίες μετέχουν αρμόδιοι εκπρόσωποι με γνώση και εμπειρία της
στρατηγικής και των στόχων/ προτεραιοτήτων από όλα τα συμμετέχοντα ΕΔΕΤ από
την Εθνική Αρχή Συντονισμού καθώς και από αρμόδιους φορείς διαχείρισης.

4.2 Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (κατά περίπτωση)
Κατά περίπτωση, το ενδεικτικό ποσό της στήριξης μέσω του ΕΤΠΑ για ολοκληρωμένες
δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη που θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και η ενδεικτική
κατανομή της στήριξης μέσω του ΕΚΤ για ολοκληρωμένες δράσεις.
Η Περιφέρεια έχει πληθυσμό κατά 46,8% αστικό, διαθέτει 8 οικισμούς πληθυσμού άνω
των 10.000 κατοίκων. Οι κύριες προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ),
είναι α) η αποκατάσταση του οικονομικού ιστού β) η αντιστροφή της περιβαλλοντικής
υποβάθμισης, γ) η αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης. Οι ειδικές
προκλήσεις στα σημαντικά αστικά κέντρα είναι:
• η ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση για οικονομική αναζωογόνηση των
αστικών κέντρων με στοιχεία «Έξυπνης Εξειδίκευσης»
• αντιστροφή της κοινωνικής υποβάθμισης για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
• αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του αστικού χώρου και των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
• αναβάθμιση και ανάπτυξη τόσο του αστικού πυρήνα όσο και της περιαστικής
ζώνης, των περιμετρικών περιοχών και των άμεσα επηρεαζόμενων περιοχών
υπαίθρου
Εφαρμόζονται οι αρχές που προδιαγράφονται στο ΣΕΣ, για τον προσδιορισμό αρχικά
των επιλέξιμων αστικών κέντρων εφαρμογής ΒΑΑ:
• 2 ΒΑΑ, γιατί σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο αστικός πληθυσμός της
Περιφέρειας, δεν ξεπερνά το 50%(289.062 άτομα, ποσοστό 46,8% επί του
συνολικού πληθυσμού)
• 2 αστικά κέντρα, έχουν λειτουργική περιοχή, με πληθυσμό άνω των 70.000
κατοίκων :
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o στο Δήμο Ηρακλείου, ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 140.730
κατοίκους(80,9% του συνολικού πληθυσμού)
o στο Δήμο Χανίων, ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται σε 53.910 κατοίκους,
με άμεσα επηρεαζόμενο ημιαστικό πληθυσμό 41.844 κατοίκους, που
αθροίζουν σε 95.754 κατοίκους(88,1% του συνολικού πληθυσμού)
Τα κριτήρια επιλογής των περιοχών παρέμβασης, με πληθυσμό άνω των 10.000
κατοίκων, στα παραπάνω 2 Αστικά Κέντρα θα εξειδικευθούν στη συνέχεια και αφορούν
χαρακτηριστικά :
• κοινωνικά - οικονομικά
• περιβαλλοντικά (φυσικό και δομημένο περιβάλλον) – κλιματικά
• οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του αστικού χώρου
Η ΒΑΑ θα εφαρμοστεί μέσω Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ)
Για την χρηματοδότηση της ΒΑΑ, το ΠΕΠ θα διαθέσει:
(Α) το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ, από επενδυτικές προτεραιότητες των ΑΠ1,2,3 στο
πλαίσιο των Θεματικών Στόχων 2,3,4,5,6 και 7
Συνέργειες υπάρχουν με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΠΑνΕΚ και «Υποδομές
Μεταφορών – Περιβάλλοντος»
(Β) το 3% των πόρων του ΕΚΤ από επενδυτικές προτεραιότητες του ΑΠ 5 στο πλαίσιο
των Θεματικών Στόχων 9
Συνέργειες υπάρχουν με το ΕΠ«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια
Βίου Μάθηση»
Η χρηματοδότηση θα γίνει προς Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης. που προωθούν ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της πόλης και της
ευρύτερης περιοχής, ενεργοποίηση του οικιστικού δυναμικού για παραγωγικές
δραστηριότητες ή κατοικία και εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του θορύβου,
αντιμετώπιση των κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής, κοινωνικές λειτουργίες και
εξυπηρετήσεις, προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, πράσινες υποδομές,
αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος κλπ
Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση τους θα γίνει με κριτήρια που θα αφορούν
στην καταλληλότητα της στρατηγικής, στη συμβολή στην επίτευξη των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος, και στη διαχειριστική ικανότητα , τεχνική
ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα. Θα είναι υπό τη
διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, με την κατάλληλη συμμετοχή των
αρχών των προγραμμάτων που θα συγχρηματοδοτήσουν και θα τηρείται
χρηματοδοτικός πίνακας διακριτός κατά ΕΔΕΤ. Οι αστικές αρχές θα υποβάλλουν
τις προτεινόμενες στρατηγικές και θα είναι αρμόδιοι για την επιλογή των επιμέρους
δράσεων/ έργων τουλάχιστον (Καν. ΕΤΠΑ αρθ. 7 παρ. 4,5)
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Πίνακας 20: Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη – ενδεικτικά
ποσά στήριξης μέσω ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
Ταμείο

Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και
ΕΚΤ (ενδεικτικά) (σε
ευρώ)

Σύνολο ΕΚΤ

Ποσοστό της συνολικής
ενίσχυσης του ταμείου για το
πρόγραμμα

1.750.000,00

3,00%

Σύνολο ΕΤΠΑ

17.400.000,00

6,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

19.150.000,00

5,50%

4.3 Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) (κατά περίπτωση)
Η προσέγγιση στη χρήση των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) (όπως
ορίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) εκτός των περιπτώσεων
που καλύπτονται από το σημείο 4.2 και η ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυσή τους από
κάθε άξονα προτεραιότητας.
Ο κύριος στόχος είναι η διαμόρφωση κινητήρων αξιοποίησης κοινών δυνατοτήτων και
αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων, πολυταμειακού χαρακτήρα, σε ενδοπεριφερειακή
κλίμακα. Μέσα από τον ενιαίο σχεδιασμό σε επιλεγμένες περιοχές παρέμβασης,
επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για
αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και αξιοποίηση ευκαιριών σε τοπικό επίπεδο.
Οι κύριες προκλήσεις για τις ΟΕΕ, είναι:
• η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με
βάση τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες των περιοχών εφαρμογής και τις
προτεραιότητες της RISCrete
• η εξισορρόπηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αναφορικά με την
ανοργάνωτη αστική διάχυση και τις ειδικές προκλήσεις γειτνίασης του αγροτικού
με τον αστικό χώρο ή και την υπερσυγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων
σε ζώνες που γειτνιάζουν με περιοχές, με αυξημένες ανάγκες προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος
• η ανάσχεση στην καταλληλότερη χωρική κλίμακα των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής, της προστασίας ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών
αλλά και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων
• η διάχυση των ωφελειών και των αναπτυξιακών προοπτικών, που
δημιουργούνται από μεγάλα έργα υποδομών ή και ιδιαίτερα ανεπτυγμένους, αλλά
εντοπισμένους χωρικά, πόλους ανάπτυξης
Επιλέγεται η εφαρμογή, των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΕΕ) σε
υποπεριφερειακές περιοχές, με πρωτοβουλία του σχεδιασμού από την Περιφέρεια, που
εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση, με
στοιχεία «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και
μπορεί να είναι ενδεικτικά οι περιοχές:
• στις οποίες χωροθετούνται σημαντικοί πόλοι έλξης επισκεπτών με ιδιαίτερη
πολιτιστική ή/και τοπιογραφική ταυτότητα διαχρονικής αξίας, όπως μνημεία
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αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ζώνες NATURA 2000, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παράλιες ζώνες, κλπ.
• με αυξημένες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οργάνωσης του χώρου και των χρήσεων
γης. πχ θύλακες ανεπτυγμένους τουριστικά που δέχονται ισχυρές πιέσεις με
εμφανή τα σημεία υποβάθμισης, οι οποίοι θα πρέπει να επιχειρήσουν την
ανασυγκρότησή τους με όρους αειφορίας.
• με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς που
συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού ,επενδύσεις που προάγουν την Κρητική
Διατροφή κλπ).
• σε χωρική ή/και λειτουργική γειτνίαση με μεγάλα έργα υποδομών που
διαμορφώνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς την κατεύθυνση της
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης ,αλλά παράλληλα απαιτούν διαχείριση
Οι γενικές αρχές συνάδουν με τιςγενικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ και η επιλογή των
περιοχών θα γίνει με κριτήρια:
• χωροταξικά
o ειδικές προβλέψεις θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων (όπως Τομεακά
Χωροταξικά, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης
Περιοχών)
• κοινωνικά - οικονομικά
• περιβαλλοντικά
• οργάνωσης χρήσεων και λειτουργίας του χώρου
Θα αξιοποιηθούν πόροι από Επενδυτικές Προτεραιότητες των Αξόνων 1,2 και 3 του
ΠΕΠ. Ειδικότερα επιλέγονται κατά κύριο λόγο, οι Επενδυτικές Προτεραιότητες (ΕΠ)
των ΘΣ:
• 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους
• 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς
• 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των
κινδύνων
• 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
• 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων
• 9α : Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές
• 10α : Επενδύσεις στην εκπαίδευσης, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διαβίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης
Συνέργειες υπάρχουν με τα Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα &
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), «Μεταφορές – Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη» και
«Αλιεία και Θάλασσα»
Η διαχειριστική ευθύνη των ΟΧΕ είναι στη ΔΑ του ΠΕΠ, με αρμοδιότητα στον
οριστικό ορισμό των περιοχών μέσω κατάλληλων κριτηρίων επιλογής ,στην
αξιολόγηση των Στρατηγικών και στη χρηματοδοτική παρακολούθηση. Της
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ένταξης των ΟΧΕ στο πρόγραμμα, θα προηγείται διαβούλευση με τους αρμόδιους
φορείς περιφερειακού και εθνικού επίπέδου. Ως φορέας πρότασης-υλοποίησης
δύναται να επιλέγεται Ενδιάμεσος φορέας (άρθρο 75) Διαχείρισης εφόσον
ικανοποιούνται κριτήρια επιλογής σχετικά με τη διαχειριστική επάρκεια, την
τεχνική ετοιμότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και τη δυνατότητα μόχλευσης
πόρων.

Πίνακας 21: Ενδεικτική χρηματοδοτική ενίσχυση για τις ΟΧΕ, εκτός της ενίσχυσης
που αναφέρεται στο σημείο 4.2 (συνολικό ποσό)
Άξονας προτεραιότητας

Ταμείο

Ενδεικτική χρηματοδοτική
ενίσχυση (στήριξη της Ένωσης)
(σε ευρώ)

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
της Κρήτης

ΕΤΠΑ

1.600.000,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

36.000.000,00

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

2.400.000,00

Σύνολο

40.000.000,00

4.4 Οι ρυθμίσεις για διαπεριφερειακές και διεθνικές δράσεις, στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράμματος, με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον
ένα άλλο κράτος μέλος (κατά περίπτωση)
Η Περιφέρεια Κρήτης, λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, αντιμετωπίζει τις κοινές
προκλήσεις της περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής,
διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας.
Θα εξεταστεί η δυνατότητα ενθάρρυνσης της συνεργασίας δικαιούχων του ΠΕΠ Κρήτης
με δικαιούχους προγραμμάτων που υλοποιούνται τουλάχιστον σε ένα άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ, μέσω δράσεων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας (στο πλαίσιο του
άρθρου 70(2) και 96(3)(δ) του Κανονισμού).
Ενδεικτικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κρήτης, οι οποίες επιδιώκονται μέσω της
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και οι οποίες ενδεικτικά είναι:
• Η στήριξη της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη καθώς και την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας με πολλαπλούς
προορισμούς εντός της, τόσο πλούσιας σε αρχαιολογικούς χώρους και
πολιτιστικές υποδομές, περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
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• Η διασφάλιση και διαχείριση ενός βιώσιμου ενεργειακού μοντέλου, η προώθηση
νέων ενεργειακών τεχνολογιών καθώς και η σωστή και μακροχρόνια αξιοποίηση
των νέων ενεργειακών πηγών, δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης, ευκαιρίες
απασχόλησης και αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού.
• Η ενίσχυση των μεταφορών και της συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών της
Ανατολικής, της Δυτικής Μεσογείου, καθώς και της υπόλοιπης ΕΕ, καθώς και η
χάραξη νέων ή αναβάθμιση υφισταμένων θαλάσσιων διαδρόμων για την ασφαλή
μετακίνηση τόσο των αγαθών όσο και των ατόμων.
• Η ασφάλεια, η πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και η
προστασία και αναβάθμιση των ακτών, θαλάσσια χωροταξία.
• Η διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με δεδομένο ότι η
κλιματική αλλαγή δεν αφορά μεμονωμένα κράτη και δεν περιορίζεται σε σύνορα
και περιοχές. Επομένως η πρόκληση για όλα τα κράτη- περιφέρειες της περιοχής
είναι να συνεργαστούν για να ετοιμάσουν μια ενιαία προσέγγιση σε θέματα
κλιματικής αλλαγής, μερικά από τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη σημασία
και απειλούν την ισορροπία πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων. (πχ.
απερήμωση υπαίθρου, μείωση των υδάτινων αποθεμάτων).
• Η διαχείριση των θεμάτων της μετανάστευσης, της φτώχειας, της κοινωνικής
ένταξης και της κοινωνικής οικονομίας μέσω της διαμόρφωσης κοινών
στρατηγικών, εφαρμογής καινοτόμων δράσεων κλπ
• Η προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, ιδιαίτερα
όσον αφορά στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και στην αποτελεσματική
διακυβέρνηση και παρακολούθηση (monitoring)
Η διαπεριφερειακή – διασυνοριακή προσέγγιση θα επιδιωχθεί μέσω των προγραμμάτων
«Μεσόγειος» (MED), «Αδριατική-Ιόνιο» (ADRION), «Μεσογειακό/ΕΝΙ» (ENI CBC
MED), «Ελλάδα – Κύπρος», INTERREG EUROPE κλπ
Η Περιφέρεια Κρήτης θα επιδιώξει τη συνεργασία με Περιφέρειες της Κύπρου και της
Ιταλίας μέσω διασυνοριακών προγραμμάτων που θα υποστηρίξει το ΠΕΠ Κρήτης 20142010.

4.5 Συμβολή των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος στην υλοποίηση
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες με
βάση τις ανάγκες της περιοχής του προγράμματος όπως καθορίζονται από το
κράτος μέλος (κατά περίπτωση)
(Όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές
στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες).
Η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί την συμμετοχή της στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής
και Ιόνιου (EUSAIR) στους 4 πυλώνες που συγκροτούν τη στρατηγική της [1].
Οι προτεραιότητες της Κρήτης στο πλαίσιο της μακροπεριφέρειας προσδιορίζονται με
βάση :
(α) την Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας η οποία αναγράφεται στο ΠΕΠ
Κρήτης 2014-2020
(β) την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
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(γ) το πρόγραμμα δράσης για μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική της μακροπεριφέρειας
Αδριατική – Ιόνιο COM (2014) 357 final/17-7-2014
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προτεραιότητες ανά πυλώνα της
μακροπεριφερειακής στρατηγικής :
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς των μπλέ τεχνολογιών
• Προώθηση της έρευνας και κινητικότητας των ερευνητών σε τομείς των μπλέ
τεχνολογιών
• Διαφοροποίηση των υδατοκαλλιεργειών και προώθηση πλατφόρμας Ε&Τ για
θαλάσσια προϊόντα διατροφής
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
• Δικτύωση (clustering) λιμένων και εφαρμογές ICTs στη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας των λιμένων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης ακτών και θαλάσσια χωροταξία
• Αντιμετώπιση θαλλάσιας ρύπανσης
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
•
•
•
•

Βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της μακροπεριφέρειας
Θεματικοί δρόμοι τουρισμού
Δημιουργία πλατφόρμας Ε&Τ για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στον Τουρισμό

[1] According to documents COM (2014)357 final of 17.6.2014 and SWD(2014)190
final
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5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ Ή ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ Ή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
5.1 Γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια/στοχευόμενες ομάδες που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο
διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού
Οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας τείνουν να είναι συγκεντρωμένοι σε
ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.Η συγκέντρωση ατόμων με χαμηλά εισοδήματασε μια
περιοχή επιβαρύνει επιπρόσθετα την εκάστοτε φτωχή οικογένεια λόγω του ευρύτερου
δυσμενούς περιβάλλοντος και των μειωμένων ευκαιριών εκπαίδευσης, απασχόλησης/
αυταπασχόλησης, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και εν γένει κοινωνικής ένταξης. Η
υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα στοχεύει στην αντιμετώπιση όσο
το δυνατόν, μεγαλύτερουμέρους των οικείων προβλημάτων, όπως τα υψηλά ποσοστά
ανεργίας, η σχολική διαρροή, η περιορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και η
αυξανόμενη (άνω του εθνικού μ.ο.) γήρανση του πληθυσμού τους.Οι περιοχές αυτές είτε
είναι α) υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, β) απομονωμένες περιοχές (νησιωτικές ή
ηπειρωτικές), γ) αραιοκατοικημένες και δ) περιοχές που χαρακτηρίζονται από φτώχεια
μακράς διάρκειας ή/και περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση ευπαθών και ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων (πχ ROMA).
Ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών/ θυλάκων φτώχειας και των διαφοροποιήσεων
μεταξύ φτώχειας και ακραίας φτώχειας (εξαθλίωσης) πρόκειται να επιτευχθεί μέσω της
αξιοποίησης, τόσο υφιστάμενων διοικητικών δεδομένων και στοιχείων, όσο και από την
επιτόπια διερεύνηση και αποτύπωση της κατάστασης σε επίπεδο ΟΤΑ. Με την ίδια
μεθοδολογία θα γίνει εφικτός και ο προσδιορισμός των ομάδων στόχου με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, καθώς και η προσαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών
παρέμβασης. Επιπρόσθετα, με την υποστήριξη της έρευνας της EU-SILC που διενεργεί
ηΕΛΣΤΑΤ, μετά το 2015, να υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, όσον αφορά τη λεπτομερή
(ποσοτικά και ποιοτικά) στατιστική αποτύπωση του φαινομένου της φτώχειας. Στο
πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης θα προχωρήσει σε μια συνολική χαρτογράφηση της
φτώχειας στην Κρήτη (mapping φτώχειας) χρησιμοποιώντας πόρους από την Τεχνική
Βοήθεια του προγράμματος. Με την πρόοδο της εξειδίκευσης των περιοχών αυτών, αλλά
και των ομάδων στόχου, που θα προσδιοριστούν με την ολοκλήρωση της
Περιφερειακής Στρατηγικής για τη φτώχεια και την Κοινωνική Ένταξη, θα
επαναπροσδιοριστεί ανάλογα η σχετική συμβολή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Σημειώνεται ωστόσο ότι, βάσει των μέχρι σήμερα εκτιμήσεων, θύλακες με
χαρακτηριστικά αυξανόμενης ανεργίας αλλά και έντονη συγκέντρωση ομάδων
πληθυσμού με υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (όπως άστεγοι, μετανάστες κλπ)
εντοπίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα.
Οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις θα βασίζονται στα πορίσματα της χαρτογράφησης
και τις προτεραιότητες της Στρατηγικής για την φτώχεια.
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5.2 Στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ των στοχευόμενων ομάδων
που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού
και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που
ορίζεται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης
Για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών υποβαθμισμένων ή και απομακρυσμένων
περιοχών έχει ήδη δρομολογηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για τη
φτώχεια και την Κοινωνική Ένταξη η οποία θα περιλαμβάνει α) την χαρτογράφηση
των περιοχών και την αναγνώριση των διαφορετικών επιπέδων στέρησης, β) τη
διαβούλευση με τους «βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς"για να προσδιοριστούν οι
προτεραιότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποβαθμισμένες συνοικίες και
(γ) την επικαιροποίηση των τοπικών υπηρεσιών, των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα
του περιβάλλοντος των τοπικών κοινοτήτων / κοινωνιών.
Η ανάγκη για καλύτερη πληροφόρηση σε τοπικήκλίμακα γεωγραφικής περιοχής
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της
φτώχειας, της στέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Λεπτομερή στοιχεία σε
επίπεδο περιοχής βοηθούν στον εντοπισμό του φαινομένου της φτώχειας σε αγροτικές
περιοχές όπου η φτώχεια είναι συχνά «κρυφή» ή και σε περιοχές όπου η φτώχεια είναι
διεσπαρμένη, και η στέρηση συχνά εκδηλώνεται με διάφορουςκαι όχι πάντα εμφανείς
τρόπους.
Επιπρόσθετα, οι έρευνες που εστιάζουν στο τοπικό επίπεδο προκειμένου να καταρτίσουν
«τοπικά προφίλ της φτώχειας», μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των στρατηγικών
καταπολέμησης της φτώχειας και να «καλύψουν» τα κενά στις υπάρχουσες εθνικές
πηγές δεδομένων.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θα διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου πλέγματος παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα προωθείται η κοινωνική
ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας των ευάλωτων και των ειδικών ομάδων
πληθυσμού. Ως συνεκτικές πολιτικές ενεργού ένταξης θα ανταποκρίνονται σε μία
πολυτομεακή προσέγγιση και θα στοχεύουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης
σε κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας και
προώθησης στην απασχόληση και ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας /
επιχειρηματικότητας / καινοτομίας.
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Πίνακας 22: Δράσεις για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ των
στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού
Στοχευόμενη
ομάδα/γεωγραφική περιοχή

EL

Βασικότερα είδη δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορί
α
περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

9ii - Κοινωνικοοικονομική
ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

9iv - Βελτίωση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
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Στοχευόμενη
ομάδα/γεωγραφική περιοχή
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Βασικότερα είδη δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης προσέγγισης

Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορί
α
περιφέρει
ας

Επενδυτική προτεραιότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ

5 - Προώθηση της
Κοινωνικής
Ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας στην
Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

9vi - Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των
τοπικών κοινοτήτων
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6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο ΕΣΠΑ 2014-2012 κεφ 3.1.6. το νησί της
Γαύδου εμπίπτειστις νησιωτικές περιοχές .Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, στο
νησί της Γαύδου που αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Περιφέρειας
Κρήτης,καταγράφονται 158 κάτοικοι, έναντι των 98 και 77 για το 2001 και 1991
αντίστοιχα.
Η αντιμετώπιση των αναγκών και της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού δύναται να
πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ολοκληρωμένης χωρικής προσέγγισης με
ενδεικτικούςΆξονεςΠαρέμβασης:
1. Την ήπια και ορθολογική ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και την
διασύνδεσή του με το φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, στο πλαίσιο της
στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Θεματικός Στόχος 3)
2. Την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
με ταυτόχρονη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος (Θεματικός Στόχος 6)
3. Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας που ενισχύουν τον
οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό (Θεματικοί Στόχοι 2, 7 και 9)
Βασική επιδίωξη είναι :
• η ενίσχυση και ανάδειξη της ταυτότητας «Γαύδος Πράσινο Νησί» μέσω της
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της βελτίωσης της αποδοτικότητας,
των φυσικών πόρων του νησιού λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός
εκτινάσσεται το καλοκαίρι από 158 άτομα σε 3.500 . Παράλληλα, επιδιώκεται η
προστασία και η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, που αποτελεί
στο σύνολο της έκτασής του προστατευόμενη ζώνη NATURA 2000.
• η άρση της απομόνωσης και η ενίσχυση της ελκυστικότητας με ανάπτυξη
ψηφιακών εφαρμογών, στον πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον,
• η βελτίωση της περιφερειακής κινητικότητας,
• η κάλυψη των αναγκών παροχής υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
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7. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
7.1 Αρμόδιες αρχές και φορείς
Πίνακας 23: Αρμόδιες αρχές και φορείς
Αρχή/φορέας

Όνομα αρχής/φορέα και τμήματος ή
μονάδας

Επικεφαλής της
αρχής/του φορέα (θέση)

Διαχειριστική αρχή

Περιφέρεια Κρήτης / Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Επ. Προγράμματος «Κρήτης
2014-2020»

Προϊστάμενος ΕΥ

Αρχή πιστοποίησης

Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας / Ειδική Υπηρεσία
Αρχή Πληρωμής

Προϊστάμενος ΕΥ

Αρχή ελέγχου

Υπουργείο Οικονομικών
Δημοσιονομικού Ελέγχου

Πρόεδρος ΕΔΕΛ

Φορέας
στον
οποίο
η
Επιτροπή θα καταβάλει τις
πληρωμές

Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας / Ειδική Υπηρεσία
Αρχή Πληρωμής

/

Επιτροπή

Προϊστάμενος ΕΥ

7.2 Συμμετοχή σχετικών εταίρων
7.2.1 Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων στην
εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος και ο ρόλος των εταίρων στην
υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος
Με την 1η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας(Απρίλιος
2012) συστήθηκε με την αριθμ.2763/12-9-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης η
Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ). Με το συντονισμό της ΟΣΠ και την
υποστήριξη ειδικού συμβούλου, η Περιφέρεια Κρήτης συνέταξε το 1ο κείμενο
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον
Απρίλιο 2014 προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση των Κατευθύνσεων Εθνικής
Αναπτυξιακής Πολιτικής της χώρας. Για τη διαμόρφωση του 1ου κειμένου
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε ευρεία
διαβούλευση με :
•
•
•
•
•

τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου
τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης
τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου
τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους

Ειδικές συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στου επίπεδο κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
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Το 1ο κείμενο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκε στο
Περιφερειακό Συνέδριο Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 23/4/2013 και το οποίο παρακολούθησαν
περισσότεροι από 400 σύνεδροι. Αναλύθηκαν οι στόχοι του αναπτυξιακού σχεδιασμού
και έγινε ευρεία διαβούλευση με όλους του κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, οι οποίοι
κατέθεσαν και εγγράφως τις προτάσεις τους .
Την ίδια χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης
μεγάλος αριθμός ενημερωτικών ημερίδων, αλλά και συνεδριάσεων του περιφερειακού
συμβουλίου, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε ευρύτατη διαβούλευση για επιμέρους
τομείς της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας 2014-2020.Ενδεικτικά
αναφέρονται:
• Η ημερίδα με θέμα «Κρήτη & και νέα ΚΑΠ 2014-2020» για ενημέρωση των
εμπλεκόμενων φορέων, υπηρεσιών σχετικά με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
της ΕΕ, όπως επίσης και η σύμπλευση του στρατηγικού σχεδιασμού της
Περιφέρειας Κρήτης για τον πρωτογενή τομέα, με την νέα ΚΑΠ.
• Οι συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του
Περιφερειακού πλαισίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας
Κρήτης (Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2013) και για την έγκριση του Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού Αγροτικού Τομέα της Περιφέρειας.
Με την αποστολή της 1ης εγκυκλίου δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ
Περιφέρειας Κρήτης www.pepkritis.gr ειδικός χώρος για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020, για την ανάρτηση βασικών κατευθυντηρίων κειμένων / εγκυκλίων /
αναπτυξιακών σχεδίων / παρουσιάσεων κλπ με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών.
Στο πλαίσιο της 1ης εγκυκλίου , η Περιφέρεια Κρήτης διατύπωσε τις απόψεις της για
τη διαμόρφωση των κειμένων Τομεακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής αρμοδιότητας
των Υπουργείων.
Την ίδια χρονική περίοδο, στελέχη της Περιφέρειας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής παρακολούθησαν μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων
διαβούλευσης σχετικών με τις βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής συνοχής και της
στρατηγικής ΕΕ2020 για την περίοδο 2014-2020.
Με τη 2η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας (Μάρτιος 2013)
το κείμενο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης έτυχε μεγαλύτερης
επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο θέσεων της ΕΕ , τις Κατευθύνσεις
Εθνικής Αναπτυξιακής Πολιτικής της χώρας, τα προσωρινά κείμενα των κανονισμών
των ΔΤ της ΕΕ. Το 2ο κείμενο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης
υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τον. Απρίλιο 2013.
Το 2ο κείμενο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκε στους
φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Κρήτης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κατά τη
διάρκεια ημερίδας που οργανώθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου
Περιφερειακής Πολιτικής κου Johannes Hahn στην Κρήτη (Δεκέμβριος 2013)
Με τη 3η εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας (Ιανουάριος
2014) οριστικοποιούνται τα δεδομένα της νέας αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ και
διαμορφώνεται το πλαίσιο κατάρτισης του νέου ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 λαμβάνοντας
υπόψη και τους εγκεκριμένους κανονισμούς των ΔΤ της ΕΕ.
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Από τον Φεβρουάριο 2014 έως τον Απρίλιο 2014 πραγματοποιήθηκαν τεχνικές
συναντήσεις διαβούλευσης των εκπροσώπων της περιφέρειας με τα υπουργεία για
την εξειδίκευση των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα
τομεακά/περιφερειακά προγράμματα , τις αιρεσιμότητες και ανελαστικές/κανονιστικές
υποχρεώσεις στο πλαίσιο οδηγιών και λοιπών κανονισμών.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, η Περιφέρεια
Κρήτης και η ΕΔΑ ανέλαβε τις παρακάτω πρωτοβουλίες:
1. Ενημέρωσε εγγράφως όλους τους φορείς και κοινωνικούς εταίρους της Κρήτης
για τη νέα αρχιτεκτονική και τις κατευθύνσεις και διαδικασίες κατάρτισης του
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2012,ζητώντας παράλληλα την αποστολή απόψεων και
προτάσεων για τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του νέου προγράμματος. Γραπτές
προτάσεις απέστελλαν περίπου 20 φορείς (Δήμοι, ΔΕΥΑ, Φορείς πολιτισμού,
ΔΥΠΕ, Υπηρεσίες Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιμελητήρια
κλπ)
2. Οργάνωσε μεγάλο αριθμό θεματικών τεχνικών συναντήσεων με φορείς και
εταίρους ενώ πραγματοποιήθηκε σειρά παρουσιάσεων στο πλαίσιο ημερίδων,
σεμιναρίων κλπ με σκοπό την ευρεία διάχυση και ενημέρωση σχετικά με τις
κατευθύνσεις σχεδιασμού του νέου προγράμματος και την συγκέντρωση
προτάσεων.
3. Έθεσε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το 1ο και 2ο σχέδιο του ΠΕΠ Κρήτης
2014-2020 με σημαντική ανταπόκριση των φορέων της Κρήτης.
4. Τα σχέδια του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 ετέθησαν υπόψη των αρμοδίων Εθνικών
αρχών (Υπουργεία) μέσω του «ΔΙΑΥΛΟΥ». Προτάσεις και σχόλια εστάλησαν
τόσο μέσω του διαδικτυακού εργαλείου επικοινωνίας, όσο και εγγράφως
5. Διοργάνωσε τον Ιούλιο 2014, ημερίδα διαβούλευσης/ενημέρωσης του συνόλου
των φορέων της Κρήτης αλλά και των πολιτών στην οποία παρουσιάστηκε το
ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. Καταγράφτηκαν 420 συμμετέχοντες.
Οι προτάσεις των φορέων Εθνικής και Περιφερειακής Εμβέλειας ελήφθησαν υπόψη
κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος. Ειδικότερα συνέβαλαν στην επιλογή
των δράσεων, στην κατανομή των πόρων, στον προσδιορισμό τν κατευθυντήριων αρχών
επιλογής των πράξεων, στον καθορισμό των δεικτών εκροών καθώς και στον
προσδιορισμό του αποθεματικού επίδοσης.
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
Τον Δεκέμβριο του 2012, παράλληλα με τη συγκρότηση της ΟΣΠ, η Περιφέρεια Κρήτης
συνέστησε Ομάδα Εργασίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της Κρήτης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των
Ερευνητικών – Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρηματιών της Κρήτης.
Μέσα από σειρά τεχνικών συναντήσεων, συζητήθηκαν και οριστικοποιηθήκαν θέματα
οργανωτικά, μεθοδολογίας και βασικών κατευθύνσεων της RISCrete. H ομάδα εργασίας
διαμόρφωσε το 1ο Σχέδιο της RISCrete και εν συνεχεία ανέλαβε πρωτοβουλίες
διαβούλευσης ως ακολούθως :
• Οργάνωση 2 Ημερίδων με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, ερευνητικών
φορέων της Κρήτης, επιχειρήσεων και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων της
διοίκησης (17/10/2012 - 22/04/2013)
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• Οργάνωση ειδικής συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους επικεφαλής
των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και ΑΕΙ της Περιφέρειας
• Συζήτηση με το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης
• Τεχνικές συναντήσεις με μέλη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων
στη συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές προτάσεις
• Τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και επιχειρηματικών
δικτύων στη συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές προτάσεις
• Τεχνικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων της Κρήτης (ΟΛΗ, ΟΑΚ κλπ) στη
συνέχεια των οποίων εστάλησαν γραπτές προτάσεις
Το 1ο Σχέδιο της RISCrete συζητήθηκε επίσης με :
• τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και
• τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης
Το 1ο Σχέδιο της RISCrete παρουσιάστηκε και συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο
διακρατικών σεμιναρίων όπως :
• Το peer review seminar που οργανώθηκε στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο 2013 από
την πλατφόρμα της Σεβίλης (S3). Ακολούθησε η αποστολή αναλυτικών σχολίων
για την RISCrete από τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο σεμινάριο .
• Το συνέδριο Creativemed που οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιμελητηρίων
της Ελλάδας τον Απρίλιο 2014.
Το 1ο Σχέδιο της RIS Crete παρουσιάστηκε και συζητήθηκε με τον Επίτροπο
Περιφερειακής Πολιτικής κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, αλλά και με
εκπροσώπους της ΕΕ σε μεγάλο αριθμό τεχνικών συναντήσεων διαβούλευσης με τις
υπηρεσίες της ΕΕ.
Επιπλέον των παραπάνω εκπρόσωποι της Ομάδας Εργασίας της RIS Crete συμμετείχαν
στις ενημερωτικές εκδηλώσεις και στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις
θεματικές πλατφόρμες της ΓΓΕΤ, για την αναπτυξιακή στρατηγική έρευνας και
καινοτομίας 2014-2020, καθώς και σε ομάδες εργασίας σχετικές με την καινοτομία στον
αγροτικό τομέα που οργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Περιφερειακή Στρατηγική για τη φτώχεια και την Κοινωνική Ένταξη
Για την επιλογή και τεκμηρίωση των ειδικών στόχων και δράσεων του Α.Π. 5
ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα έρευνας πεδίου που διενήργησε η Περιφέρεια
Κρήτης μέσω ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν σε όλους τους φορείς
που υλοποιούν δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
(Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, ΜΚΟ, κλπ). Στο πλαίσιο της έρευνας οργανώθηκαν 4
τεχνικές συναντήσεις.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Φτώχεια
και την Κοινωνική Ένταξη η οποία θα τύχει της σχετικής διαβούλευσης στο πλαίσιο
σχεδιασμού και έγκρισης της
Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κορυφαίο όργανο για τη συμμετοχή των εταίρων στην υλοποίηση, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση του ΕΠ είναι η Επιτροπή Παρακολούθηση, για τη λειτουργία της
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οποίας λαμβάνονται μέτρα πιο ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της για την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.
Πέραν των τυπικών μέτρων ενίσχυσης του επιχειρησιακού της χαρακτήρα, όπως η
ολιγομελής και αντιπροσωπευτική σύνθεσή της και η υποστήριξη της λειτουργίας της
από ισχυρή γραμματεία της Διαχειριστικής Αρχής, πρόκειται να ληφθούν και άλλα μέτρα
άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών της, με αναμενόμενο αποτέλεσμα την
μεγαλύτερη κινητοποίησή τους.
Τέτοια μέτρα είναι ενδεικτικά η διαδικτυακή επικοινωνία των μελών της μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής «Δίαυλος», όπου είναι δυνατή η επικοινωνία των μελών ανά
πάσα στιγμή, η υποβολή ερωτημάτων και παρατηρήσεων, καθώς και η εξατομικευμένη
ενημέρωση μέσω email για κάθε νέα ανάρτηση.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν
ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για ειδικότερα ζητήματα, όπως το πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος, την αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων, την
αξιόπιστη εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των πράξεων, την πορεία σύνταξης των
ετήσιων και τελικής έκθεσης εφαρμογής, την αξιολόγηση του προγράμματος, την
εφαρμογή των αρχών της προσβασιμότητας κλπ.
Με τα μέτρα αυτά αυξάνεται η διαφάνεια της εφαρμογής του προγράμματος και η
παραγωγική συμμετοχή των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης σ’ αυτό, με
αναμενόμενη άμεση θετική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των
υλοποιούμενων παρεμβάσεων και στην επίτευξη των τεθέντων στόχων.

7.2.2 Συνολικές επιχορηγήσεις (για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)
7.2.3 Διάθεση ποσού για την ανάπτυξη ικανοτήτων (για το ΕΚΤ, κατά περίπτωση)
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8. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ, ΤΟΥ ΕΤΘΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΠ
Οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των Ταμείων, του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και άλλων ενωσιακών και εθνικών χρηματοδοτικών
μέσων, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), λαμβάνοντας υπόψη
τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο.
8.1 Γενικές λειτουργίες συντονισμού
Για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των ΕΔΕΤ, όπως περιγράφεται στο
νόμο για το ΕΣΠΑ,θα συνεχίσει και στην περίοδο 2014-2020 να λειτουργεί στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ του Υπ. Αν.Αν., Εθνική Αρχή Συντονισμού
(ΕΑΣ), με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων το συντονισμό του προγραμματισμού και της
εφαρμογής των EΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την υποστήριξη των ΔΑ.
Η ΕΑΣ θα συντονίζει την εφαρμογή των ΕΠ ως προς τις συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ
και ως προς τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες, τη
θεματική συγκέντρωση των πόρων για καλύτερα αποτελέσματα, τον ενιαίο σχεδιασμό
και παρακολούθηση του ΣΔΕ, την ενημέρωση σχετικά με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
την κάλυψη των αιρεσιμοτήτων καθώς και τη λειτουργία του ΟΠΣ.
Με την ένταξη της ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΑΣ διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη συνέργεια
και συμπληρωματικότητα των πόρων του ΕΚΤ με τα λοιπά ΕΔΕΤ, καθώς και με το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣ, των
αρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΠ, καθώς και των
επιτελικών δομών, προσδιορίζονται στο νέο νόμο.
Σε επίπεδο ΕΠ, η ΔΑ κάθε ΕΠ θα διασφαλίσει την συμπληρωματικότητα και τη
συνέργεια με τις παρεμβάσεις άλλων ΕΠ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ΔΑ,
στοχεύοντας στον συγχρονισμό υλοποίησης και στις οικονομίες κλίμακας, στη μη
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων και την αποφυγή «ανταγωνιστικής»
λειτουργίας τους.
8.2 Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) του ΕΣΠΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο λειτουργίας της, εξασφαλίζεται και ο συντονισμός των ΕΔΕΤ, οι συνέργειες
και συμπληρωματικότητες για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των
ΕΠ καθώς και των στόχων του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ. Η Ε.Πα, η
σύνθεση της οποίας είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στον ΚΚΔ για
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των εταίρων, παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την
πρόοδο υλοποίησης των ΕΠ και τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους, την πορεία
υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την επίτευξη των τεθέντων στόχων, καθώς
και την τήρηση των αιρεσιμοτήτων. Επίσης, λαμβάνει αποφάσεις για την
αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των ΕΠ, οι οποίες
είναι εκτελεστέες από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης των ΕΠ. Η ΕΑΣ έχει την
ευθύνη για τη λειτουργία της Ε.Πα. και την εφαρμογή των αποφάσεών της.
8.3 Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Πα.) του ΕΠ
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Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ και το συντονισμό των εμπλεκόμενων
φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση θα
συγκροτηθεί Ε.Πα. του ΕΠ, η οποία εξασφαλίζει και το συντονισμό των ΕΔΕΤ, ενώ
εξετάζει τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους. Η Ε.Πα. παρακολουθεί,
μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ από πλευράς εντάξεων, νομικών
δεσμεύσεων, πληρωμών και επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και την τήρηση των
αιρεσιμοτήτων και λαμβάνει αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική
εφαρμογή του ΕΠ. Η Ε.Πα. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο και εκτάκτως αν κρίνεται αναγκαίο, η δε σύνθεσή της θα περιλαμβάνει
αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων. Η αποτελεσματικότητα της
Ε.Πα. θα βελτιωθεί με μέτρα όπως η ισχυρότερη τεχνική και επιστημονική υποστήριξή
της από τη ΔΑ και η αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεσή της (βλ. 7.2.1). Η ΔΑ έχει την
ευθύνη για τη λειτουργία της Ε.Πα. και την εφαρμογή των αποφάσεών της.
Η θέσπιση «στοχευμένων» κριτηρίων επιλογής πράξεων για την επίτευξη των στόχων
του ΕΠ, θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο για τη συνέργεια των παρεμβάσεων των
ΕΔΕΤ, με την επιλογή κατά προτεραιότητα πράξεων το αποτέλεσμα των οποίων
συνδέεται με πράξεις από άλλο ΕΠ ή ΕΔΕΤ. Θα εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας
υποεπιτροπής υποβοήθησης του έργου της Ε.Πα. για την εφαρμογή ολοκληρωμένων
χωρικών παρεμβάσεων, με αντικείμενο τη διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση
κριτηρίων επιλογής των περιοχών παρέμβασης καθώς και συμμετοχής των ΕΔΕΤ.

8.4 Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των παρεμβάσεων των ΕΔΕΤ, με Εθνικές
πολιτικές, άλλες Κοινοτικές Χρηματοδοτικές και Επενδυτικές Πρωτοβουλίες, και
την ΕΤΕπ.
8.4.1 Συντονισμός, συνέργεια, συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με εθνικές πολιτικές
Για το συντονισμό των ΕΔΕΤ και των εμπλεκόμενων φορέων η ΔΑ θα συμμετέχει σε
επιτροπές ή και δίκτυα που έχουν συγκροτηθεί ή θα συγκροτηθούν από την ΕΑΣ (βλ.
2.1. ΕΣΠΑ), προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός και η εφαρμογή κοινής
εθνικής πολιτικής σε ειδικά θέματα, η εναρμόνιση της εφαρμογής, η διάχυση εμπειρίας
και καλών πρακτικών. Η ΔΑ θα μετέχει στις Υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και
Αγροτικής Ανάπτυξης-Αλιείας & Θάλασσας της Ε.Πα. του ΕΣΠΑ, το Δίκτυο για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, το Δίκτυο Αξιολόγησης, το Δίκτυο οριζόντιων θεσμικών θεμάτων,
το Δίκτυο για τα χωρικά και το Δίκτυο Πληροφόρησης–Δημοσιότητας.
Σε σχέση με το ΠΑΑ 2014-2020, οι βασικότεροι τομείς που θα διασφαλισθούν η
συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες αφορούν στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα σε
σχέση με το «πρασίνισμα-greening», τους Νέους Γεωργούς, τις μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και τα συστήματα γεωργικών συμβουλών. Η πρόβλεψη εκχωρήσεων
30% περίπου των πόρων του ΠΑΑ στις περιφέρειες θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη
συνεργειών, συμπληρωματικότητας και ολοκληρωμένης προσέγγισης σε περιφερειακό
επίπεδο. Ο συντονισμός της συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των Ταμείων,
του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ ασκείται από την ΕΑΣ λαμβάνοντας υπόψη τις
κατευθύνσεις της Ε. Πα. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Υποεπιτροπής Αγροτικής
Ανάπτυξης-Αλιείας και Θάλασσας στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΔΑ των
συναφών ΕΠ. Η Υποεπιτροπή διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και το διαχωρισμό
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των δράσεων και το πλαίσιο εφαρμογής τους, θεματικά και γεωγραφικά. Οι ΔΑ των
οικείων ΕΠ τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των πράξεων.
Ο συντονισμός μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας περιόδου μέσω του Δικτύου
που έχει δημιουργηθεί για την Έξυπνη Εξειδίκευση στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ.
2.1), στο οποίο συμμετέχουν η ΕΑΣ, η ΓΓΕΤ, εκπρόσωποι των ΕΔΕΤ και οι
Περιφέρειες. Η εξέλιξη της πολιτικής συντονίζεται, παρακολουθείται και καθοδηγείται
στο πλαίσιο του Δικτύου με τη συμβολή και των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας
& Καινοτομίας, που προβλέπονται στο νέο νόμο για την ΕΤΑΚ στα οποία
εκπροσωπούνται και οι παραγωγικοί φορείς.
Ο συντονισμός της πολιτικής και της διαχείρισης των δράσεων Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα διασφαλίζεται από ενιαίο κέντρο στρατηγικού
σχεδιασμού και υλοποίησης της εθνικής και τομεακής/περφερειακής στρατηγικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη. Για την εξειδίκευση του σχεδιασμού των πολιτικών στους
τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας δημιουργούνται Επιτελικές Δομές στα Υπ.
Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας αντίστοιχα, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την
αποτύπωση και την ιεράρχηση της πολιτικής και των σχετικών δράσεων αρμοδιότητάς
τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου. Κάθε
Επιτελική Δομή θα συνεργάζεται με τις ΔΑ των ΕΠ που χρηματοδοτούν σχετικά έργα,
ώστε να συντονιστεί η υλοποίηση των πολιτικών.
Με βάση τα παραπάνω και τις διμερείς συνεργασίες με τα λοιπά ΕΠ, θα υπάρχει
κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των προσκλήσεων, συνδυάζοντας δράσεις-πόρους
του ΕΠ, συμπληρωματικά με δράσεις-πόρους άλλων ΕΠ.
Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» θα διευρυνθεί η λειτουργία της υφιστάμενης Κοινής Επιτροπής
Συντονισμού, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του
Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Μακρο–περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Στο πλαίσιο
αυτό, θα διασφαλιστεί και η ενεργός συμμετοχή και συντονισμός των Περιφερειακών
Αρχών που εντάσσονται χωρικά στη Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής–Ιονίου αλλά και
των συναρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής και διαχείρισης ΕΠ.
8.4.2 Συντονισμός, συνέργεια, συμπληρωματικότητα των ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης
Ο συντονισμός μεταξύ ΕΔΕΤ με άλλα μέσα της Ένωσης σε επίπεδο ΕΠ διασφαλίζεται
από τη ΔΑ κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση και θα λάβει υπόψη τις εξής
ενδεικτικές δυνατότητες συνεργειών και συμπληρωματικότητας:
• Δράσεις ΕΤΑΚ (ΕΔΕΤ - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, κ.α.)
Θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε συνέργειες δράσεων ΕΤΑΚ που προσδιορίζονται στην
εθνική ή Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με το πρόγραμμα
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020.
Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων του θεματικού στόχου 1 και του ΟΡΙΖΟΝΤΑ
2020 διασφαλίζεται από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με την ΕΑΣ με συνδρομή από τη ΔΑ
για παροχή στοιχείων σε θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΓΓΕΤ αναλαμβάνει το
συντονισμό των αρμόδιων εθνικών οργάνων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
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πολιτικής ΕΤΑΚ και η ΕΑΣ διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες των
δράσεων ΕΔΕΤ και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 σε κεντρικό επίπεδο. Το Δίκτυο για την Έξυπνη
Εξειδίκευση που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ΕΑΣ (ΕΣΠΑ, Κεφ. 2.1), αποτελεί
βασικό συντονιστικό εργαλείο για την ανάδειξη συνεργειών δράσεων ΕΤΑΚ μεταξύ των
δύο ενωσιακών μέσων σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο με βάση τις προτεραιότητες
ΕΤΑΚ των RIS3 και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας.
Υπό τον συντονισμό της ΓΓΕΤ και σε συνεργασία με την ΕΑΣ, τη ΔΑ και τη συμβολή
των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs) του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, αξιοποιούνται ευκαιρίες
για συνέργειες και συμπληρωματικές δράσεις μέσω συνεχούς επικαιροποίησης των
στρατηγικών RIS3 και για τη διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας. Ενδεικτικοί τομείς
συνεργειών και συμπληρωματικότητας ΕΔΕΤ-ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, λαμβάνοντας υπόψη το
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του ΚΚΔ (παρ. Ι) και το έγγραφο εργασίας της ΕΕ “Enabling
synergies between ESIF, Horizon 2020 and other research, innovation and
competitiveness–related Union programmes” (2014):
• Αξιοποίηση της καινοτομίας από την επιχειρηματική κοινότητα (π.χ. δράσεις
μεταφοράς τεχνολογίας, clusters, συνεργασία με κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας.)
και δράσεις υποστήριξης καινοτόμων ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
• Προαγωγή της αριστείας, διεύρυνση της συμμετοχής, αναβάθμιση των
ερευνητικών υποδομών ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού μέσω αξιοποίησης,
μεταξύ άλλων, νέων δράσεων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 για καινοτόμες δράσεις
υποδομής ("Teaming"), προσέλκυση κορυφαίων καθηγητών και ερευνητικών
ομάδων ("Twinning" και "ERA Chairs"), ενίσχυση και διεθνοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα (“Μarie-Curie COFUND”), δράσεις
ERASMUS, κλπ.
• Συμπράξεις Δημοσίου–Δημοσίου Τομέα (πρωτ. άρ. 185 της ΣΛΕΕ/Eureka,
Eurostars), Συμπράξεις Δημοσίου–Ιδιωτικού Τομέα (πρωτ. άρ. 187 της
ΣΛΕΕ/Joint Technology Initiatives-JTIs), δράσεις ERA-NET.
• Δράσεις υποστήριξης ΜΜΕ (ΕΔΕΤ–COSME, EaSi, EIB/EIF, κ.α.)
Ο συντονισμός, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των παρεμβάσεων
ΕΔΕΤ και του Προγρ. για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ
(COSME), διασφαλίζεται από την ΕΑΣ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, στοχεύοντας ενδεικτικά:
• σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ (διαχείριση καινοτομίας, αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του CIP/COSME, κλπ.) σε
συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas/COSME και άλλων
σχετικών φορέων (θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, συνεργατικοί σχηματισμοί,
κλπ.).
• στην υποστήριξη (ΕΤΠΑ) για αύξηση του αριθμού των start-ups και υποστήριξη
των ΜΜΕ (EKT) για αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε
εξειδικευμένους τομείς βάσει αναγκών, προοπτικής και ζήτησης από την αγορά.
Επιπλέον, θα αναζητηθούν συνέργειες των ΕΔΕΤ με τα ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, με το
πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία-EaSI», με το
πρόγραμμα Start-up Europe για ΤΠΕ-ΜΜΕ, ως μέρος της πρωτοβουλίας Ευρώπη
2020 –Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη

EL

279

EL

• στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσω συνεργειών
ΕΔΕΤ-COSME και δράσεις που υποστηρίζονται από την ΕΙΒ/ΕΙF.
• Δράσεις περιβάλλοντος, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής (ΕΔΕΤ–LIFE)
Ο συντονισμός μεταξύ των παρεμβάσεων ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ) και του Προγράμματος LIFE
διασφαλίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή του Υπουργείου, τη ΔΑ και
την ΕΑΣ, δεδομένου ότι το LIFE αποτελεί μία χρήσιμη συμπληρωματική επιλογή
χρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ για δράσεις περιβάλλοντος.
Θα αναζητηθούν ευκαιρίες δράσεων ΕΤΑΚ προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης και
της αλιείας μέσω των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και σε σχέση π.χ. με παγκόσμιες προκλήσεις,
όπως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2, της ενέργειας και του
περιβάλλοντος μέσω δράσεων οικολογικής καινοτομίας και τεχνολογιών του LIFE.
• Δράσεις μεταφορών, ενέργειας, ΤΠΕ (ΕΔΕΤ–CEF)
Μέσω του συντονισμού της ΕΑΣ θα διασφαλίζεται ότι τα έργα που θα υποβάλλονται
προς χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility–CEF, θα ενέχουν την
αναγκαία συμπληρωματικότητα με έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.
• Δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΔΕΤ-Τ.Ε.Β.Α)
Αρμόδια για το συντονισμό των δράσεων του Τ.Ε.Β.Α, το οποίο αποτελεί σημαντικό
συμπληρωματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, με τα ΕΔΕΤ είναι Επιτελική Δομή του Υπ. Εργασίας. Οι δράσεις του
Τ.Ε.Β.Α, τόσο όσον αφορά στην παροχή βασικών αγαθών, όσο και στην παροχή
συνοδευτικών μέτρων θα συνεργούν με δράσεις του ΘΣ9 «Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» του ΕΚΤ, αλλά και με παρεμφερείς δράσεις
που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
• Δράσεις του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΕΔΕΤ - AMIF)
Σε ότι αφορά στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), που έχει
αυξημένη σημασία για τη χώρα και το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, θα διασφαλιστεί η συνέργεια και η
συμπληρωματικότητα με δράσεις του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στο πλαίσιο των ΕΠ.
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9. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
9.1 Εκ των προτέρων αιρεσιμότητες
Πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής των εκ των
προτέρων αιρεσιμοτήτων και συμμόρφωσης με αυτές (προαιρετικό)
Πίνακας 24: Ισχύοντες εκ των προτέρων όροι και αξιολόγηση της εκπλήρωσής τους

EL

Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή
περιφερειακών συστημάτων έρευνας
και καινοτομίας.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Μερικώς

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από ευάλωτες
ομάδες, επιχειρήσεις και δημόσιες
διοικήσεις, το οποίο περιλαμβάνει
και διασυνοριακές πρωτοβουλίες.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Μερικώς

T.03.1 - Ειδικές δράσεις έχουν
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με
βάση την Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις (SBA).

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Ναι

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους βελτιώσεων
της ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη

Μερικώς

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση

Ναι
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Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

περιφερειακών εκτιμήσεων
επικινδυνότητας για τη διαχείριση
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη
της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα
στους χρήστες για αποδοτική χρήση
των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του
κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης,
σε ποσοστό που καθορίζεται στο
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη

Όχι

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων
επενδύσεων στον τομέα των
αποβλήτων, ιδίως μέσω της
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία
2008/98/ΕΚ και με βάση την
ιεράρχηση των αποβλήτων.

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη

Μερικώς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και
βελτιώνει τις συνδέσεις με το
ευρύτερο και με το κεντρικό δίκτυο
ΔΕΔ-Μ.

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη

Όχι

T.08.2 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές

Ναι

T.08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές

Μερικώς
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Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

EL

Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Μερικώς

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ένταξη των Ρομά.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Μερικώς

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Μερικώς

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Ναι

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

Μερικώς

αναδιαρθρώσεων.

EL

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη

Μερικώς

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
Μερικώς

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Ναι

στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.
G.1 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων στο
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.2 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
την εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την
ισότητα των φύλων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Ναι

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση αριθ.
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Ναι

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Μερικώς

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.5 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Ναι

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της

EL

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
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Ναι

EL

Εκ των προτέρων όρος

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

Άξονες προτεραιότητας στους οποίους
εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα

Συμμόρφωση με
την εκ των
προτέρων
αιρεσιμότητα
(Ναι/Όχι/Εν μέρει)

Κρήτης
2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της
Κρήτης

Όχι

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
στην Κρήτη
3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και
κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη
4 - Προώθηση της Απασχόλησης και
προσαρμογή των εργαζομένων στις
αλλαγές
5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας στην
Κρήτη
6 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
7 - Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

Κριτήρια

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης η οποία:

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Όχι

Επεξήγηση

H περιφερειακή στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης RIS3 για έρευνα και
καινοτομία ορίζει τους στόχους και τις
προτεραιότητες για την Ε&Κ σε
περιφερειακό επίπεδο.
Τα κεφάλαια της στρατηγικής θα
παρουσιάσουν
την
περιφερειακή
εξειδίκευση και προτεραιότητες καθώς
και το μείγμα πολιτικής που
χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις
επενδύσεις σε Ε&Κ.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
28-02-2015

EL

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

2 - βασίζεται στην ανάλυση SWOT ή
σε παρεμφερή ανάλυση προκειμένου να
κατευθυνθούν οι πόροι σε περιορισμένο
αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και
καινοτομίας·

Ναι

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και

3 - προβλέπει μέτρα για την τόνωση
των ιδιωτικών επενδύσεων στην
Ε&ΤΑ·

Όχι
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Περιλαμβάνεται στη RIS
Περιφέρειας Κρήτης

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
28-02-2015

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

EL

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης.

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση
σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει τη
μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα και
εναρμονίζεται με τα χαρακτηριστικά
αποδοτικών εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και καινοτομίας.

5 - Έχει εγκριθεί πλαίσιο που προβλέπει
τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς
πόρους για την έρευνα και καινοτομία.

Όχι

Το σύστημα παρακολούθησης είναι
υπό διαμόρφωση.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
28-02-2015

Ναι
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http://ec.europa.eu/europe2020/p
df/csr2014/nrp2014_greece_en.p
df

Όσον αφορά το στόχο αύξησης της
δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης για
Ε&Κ ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο
πλαίσιο της κατάρτισης του νέου ΕΠΜ
2013 -2016, αναθεωρήθηκε ο στόχος
για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας
μέχρι το 2020, προσδιορίστηκαν οι
βασικές
πηγές
χρηματοδότησης
(εθνικής και κοινοτικής) για δράσεις
έρευνας και τεχνολογίας μέχρι το 2020
καθώς και τα ποσά χρηματοδότησης
που
απαιτούνται
ανά
πηγή
χρηματοδότησης
προκειμένου
να
επιτευχθεί αυτός ο νέος στόχος. Ως
υιοθέτηση θεωρείται η ενσωμάτωση
του νέου στόχου στο Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
οποίο υποβλήθηκε στην ΕΕ στις
15/4/2014.

EL

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

1 - Έχει θεσπιστεί στρατηγικό πλαίσιο
στρατηγικής για την ψηφιακή
ανάπτυξη, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
της εθνικής ή της περιφερειακής
στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση, το
οποίο περιλαμβάνει:

Ναι

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού και
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των
δράσεων μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης σύμφωνα με
τον πίνακα αποτελεσμάτων του
ψηφιακού θεματολογίου για την
Ευρώπη·

Όχι
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http://www.yme.gr/?getwhat=1
&oid=1469&id=&tid=1607

http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-DhmosiaDiaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-hStrathgikh-gia-thn-PShfiakhAnaptyxh

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν
θα εξειδικευτούν με βάση την ενότητα
Β12 της Στρατηγικής για την Ψηφιακή
Ανάπτυξη και τα υποβληθέντα
Επιχειρησιακά
Προγράμματα
λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και
περιφερειακές στρατηγικές RIS. Η
αντιστοίχιση των ώριμων έργων και
των προς ωρίμανση έργων με τις
κατηγορίες
παρέμβασης
της
Στρατηγικής θα αποτυπωθεί σε
σχετικό
διυπουργικό
Μνημόνιο
Συνεργασίας
δέσμευσης
των
εμπλεκομένων
Υπουργείων
στην
υλοποίηση της στρατηγικής.

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
31/3/2015

EL

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

3 - πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
ανάλυση σε σχέση με την
εξισορρόπηση της ζήτησης και της
προσφοράς των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

Ναι

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

4 - δείκτες για τη μέτρηση της προόδου
των παρεμβάσεων σε τομείς όπως η
ψηφιακή μόρφωση, η ηλεκτρονική
ένταξη, η ηλεκτρονική προσβασιμότητα
και η πρόοδος της ηλεκτρονικής υγείας,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, που
ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με
τις υφιστάμενες συναφείς τομεακές
ενωσιακές, εθνικές ή περιφερειακές
στρατηγικές·

Ναι
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http://www.digitalplan.gr/portal/
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http://www.digitalplan.gr/portal/
resource/Se-DhmosiaDiaboyleysh-apo-th-G.G.T.T.-hStrathgikh-gia-thn-PShfiakhAnaptyxh

Οι δείκτες αυτοί θα επικαιροποιηθούν
παράλληλα με την εξειδίκευση που
προβλέπεται στο κριτήριο 2 ανωτέρω.

EL

Εκ των προτέρων όρος

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο την
ενθάρρυνση οικονομικά προσιτών,
καλής ποιότητας και διαλειτουργικών,
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, ιδιωτικών
και δημόσιων υπηρεσιών και την
αύξηση του βαθμού χρήσης τους από
τους πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

Κριτήρια

5 - αξιολόγηση των αναγκών για την
ενίσχυση των ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Όχι

Επεξήγηση

Για την εκπλήρωση του κριτηρίου θα
θεσμοθετηθεί κεντρική δομή ενιαίου
συντονισμού πολιτικής και υλοποίησης
δράσεων ΤΠΕ σύμφωνα με την
ενότητα C της Στρατηγικής για την
Ψηφιακή Ανάπτυξη, λαμβάνοντας
υπόψη και τις προβλέψεις περί
συντονισμού που περιλαμβάνονται στη
στρατηγική
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Παράλληλα,
θα
ενσωματωθούν τα προτεινόμενα μέτρα
της
Στρατηγικής
(Κεφ.
Β.7.1,
Παράρτημα
IV)
στο
Σύστημα
Διαχείρισης
των
Ε.Π.
της
προγραμματικής περιόδου 2014 –
2020,
θα
καταγραφούν
οι
αρμοδιότητες
των
εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών, οι μηχανισμοί
υλοποίησης
και
οι
δυνητικοί
δικαιούχοι. Τέλος θα θεσμοθετηθεί
σειρά νομοθετημάτων (Στρατηγική για
την Ψηφιακή Ανάπτυξη, Παράρτημα
IV) με στόχο την απλοποίηση του
πλαισίου υλοποίησης έργων ΤΠΕ για
ολόκληρο τον κύκλο τους.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
31/3/2015

T.03.1 - Ειδικές δράσεις έχουν
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με
βάση την Πράξη για τις Μικρές

EL

1 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο τη
μείωση του χρόνου και του κόστους
που απαιτεί η σύσταση μιας

Ναι
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• Νόμοι 4072/2012 και
3982/2011
• Διαδικτυακή πύλη
Γενικού Εμπορικού

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται γιατί
έχουν θεσμοθετηθεί τα μέτρα για τη
μείωση του κόστους και του χρόνου
ίδρυσης επιχειρήσεων και τη χορήγηση

EL

Εκ των προτέρων όρος

EL

Κριτήρια

Επιχειρήσεις (SBA).

επιχείρησης με βάση τους στόχους της
πρωτοβουλίας SBA·

T.03.1 - Ειδικές δράσεις έχουν
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με
βάση την Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις (SBA).

2 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο τη
μείωση του χρόνου που απαιτεί η
έκδοση αδειών και τίτλων για τη
σύσταση και την άσκηση της
δραστηριότητας μιας επιχείρησης με
βάση τους στόχους της πρωτοβουλίας
SBA·

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Μητρώου
• http://www.businessporta
l.gr/
• http://ec.europa.eu/enterp
rise/policies/sme/busines
senvironment/files/2012country-fiches_en.pdf

Ναι

• Ν. 3982/2011 και
εφαρμοστικές διατάξεις
του
• Νόμος 4072/12

Επεξήγηση
αδειών έναρξης και άσκησης της
ειδικότερης
δραστηριότητας
της
επιχείρησης σε 115,80 € και 1,95
ημέρες
[μη
επικαιροποιημένη
ιστοσελίδα της ΕΕ].

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην
διαδικασία
αδειοδότησης
των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με
την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί
το σύνολο των δικαιολογητικών (αρθρ
17 – 40).
Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1,
όλες οι αδειοδοτικές υπηρεσίες πρέπει
να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που
εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο χρόνου και
κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας έχει ρόλο συντονιστή με
στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι
αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν
το χρονικό όριο που έχει τεθεί.
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Εκ των προτέρων όρος

T.03.1 - Ειδικές δράσεις έχουν
υλοποιηθεί για να δοθεί περαιτέρω
ώθηση στην επιχειρηματικότητα με
βάση την Πράξη για τις Μικρές
Επιχειρήσεις (SBA).

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

3 - Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
μηχανισμό για την παρακολούθηση της
εφαρμογής των μέτρων της
πρωτοβουλίας SBA που έχουν
θεσπιστεί και την εκτίμηση του
αντίκτυπου στις ΜΜΕ.

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

• Ορισμός SME Envoy και
καθορισμός πλαισίου
λειτουργίας του θεσμού
με την ΥΑ
4263/515/17.04.2012
http://static.diavgeia.gov.
gr/doc/%CE%924%CE%
A9%CE%9C%CE%A6%CE%9C%CE%91%CE
%A8
• Ν 4048/2012 / 23.2.2012
http://www.et.gr/index.p
hp/2013-01-28-14-0623/2013-01-29-08-13-13
«Ρυθμιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές,
Διαδικασίες και Μέσα
Καλής Νομοθέτησης».

Επεξήγηση

Ο μηχανισμός παρακολούθησης της
υλοποίησης των μέτρων του SBA
περιλαμβάνει τους εξής άξονες:
SME Envoy του οποίου το
πλαίσιο καθηκόντων καθορίζεται με
Υπουργική Απόφαση.
Συντονισμός της διαδικασίας
συλλογής στοιχείων και αποστολής
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
εκπόνηση του ετήσιου SBA Factsheet.
Συντονισμός της διαδικασίας
συλλογής στοιχείων για την εκπόνηση
της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα
στο πλαίσιο ετήσιας συνάντησης με τις
υπηρεσίες της Επιτροπής.
Αρμόδια
Εθνική Αρχή: Γενική
Διεύθυνση Στήριξης της Βιομηχανίας /
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Αναφορικά με την αξιολόγηση
επιπτώσεων, σύμφωνα με το Νόμο
4048/2012
(Ρυθμιστική
Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και
Μέσα
Καλής
Νομοθέτησης)
προβλέπεται το πλαίσιο για την
αξιολόγηση της επίπτωσης των νέων
νομοθετημάτων στην οικονομία, την
κοινωνία, τη διοίκηση και το
Περιβάλλον.

EL
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή ελάχιστων
απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με τα
άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Όχι
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Στοιχείο αναφοράς

1. Πλήρης ενσωμάτωση της
οδηγίας 2010/31 έγινε με
τον Νόμο 4122/2013
(ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013)
«Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων – Εναρμόνιση
με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις». Μερική
ενσωμάτωση της
Οδηγίας με τους Νόμους
3661/2008, 3851/2010
και 3889/2010.
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις
των άρθρων 3 & 4 της
Οδηγίας 2010/31
εφαρμόζονται ήδη με
διατάξεις του
Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ, ΥΑ υπ’ αριθμ.
Δ6/Β/οικ.
5825/30.3.2010).

Επεξήγηση

Έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια
και
έχουν
δρομολογηθεί
οι
απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη
εκπλήρωση.
Εκτιμώμενη ημερομηνία εκπλήρωσης:
30/9/2015

EL

Εκ των προτέρων όρος

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

Κριτήρια

2 - Οι δράσεις είναι: αναγκαία μέτρα
για τη θέσπιση ενός συστήματος
πιστοποίησης της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων σύμφωνα με το
άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ·

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)
Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

• Υπουργική Απόφαση
(Δ6/Β/οικ.
5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β’
407/ 9.04.2010) (Άρθρο
14: Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων)
• Προεδρικό Διάταγμα
72/2010 (ΦΕΚ
132/Α/2010) (Άρθρο4
και Άρθρο 5)
• Προεδρικό Διάταγμα
100/2010 (ΦΕΚ
177/Α/6.10.2010)
(Άρθρο 5)
• Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ
237/Α/05.12.2012)
(Άρθρο 13)
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών

EL

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για τη
διασφάλιση στρατηγικού σχεδιασμού
ως προς την ενεργειακή απόδοση
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Όχι

http://ec.europa.eu/energy/efficie Η έκθεση αναφοράς που απαιτείται
ncy/eed/reporting_en.htm
σύμφωνα με την Οδηγία 27/2012 έχει
σταλεί στην Ε.Ε.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την
ενεργειακή
αποδοτικότητα,
σε
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Εκ των προτέρων όρος

EL

Κριτήρια

από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

4 - Οι δράσεις είναι: μέτρα σύμφωνα με
το άρθρο 13 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ενεργειακή
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις
ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε να
διασφαλισθεί η παροχή ατομικών
μετρητών στους τελικούς καταναλωτές
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό από
τεχνική άποψη, οικονομικά εύλογο και
αναλογικό προς την ενδεχόμενη
εξοικονόμηση ενέργειας.

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
συμφωνία με το άρθρο 3 και 4 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ βρίσκεται σε
εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέχρι
31/12/2014.

Ναι

296

• Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ
Α’ 95/23.06.2010)
«Μέτρα για τη βελτίωση
της ενεργειακής
απόδοσης κατά την
τελική χρήση,
ενεργειακές υπηρεσίες
και άλλες διατάξεις»
(Άρθρο 15, παρ.1 και 3:
Μετρητές και αναλυτικοί
λογαριασμοί για την
κατανάλωση ενέργειας).
• ΥΑ
Δ5/ΗΛ/Α/Φ33/2067/0402-2013 (ΦΕΚ Β
297/13.2.2013)
«Αντικατάσταση
συστημάτων μέτρησης
τελικής κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας).

EL

Εκ των προτέρων όρος

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή
περιφερειακών εκτιμήσεων
επικινδυνότητας για τη διαχείριση
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη
της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή

EL

Κριτήρια

1 - Υφίσταται εθνική ή περιφερειακή
εκτίμηση επικινδυνότητας με τα εξής
στοιχεία:

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)
Ναι

Στοιχείο αναφοράς

http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc
www.prometheus2014.gr
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Επεξήγηση

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε
στη DG ECHO το Model Local/
Regional Disaster Prevention Plan ως
το
εθνικό
πλαίσιο
εκτίμησης
επικινδυνότητας.
Το
κείμενο
εντάχθηκε στη βάση δεδομένων
CIRCABC (7/2013) και περιλαμβάνει
περιγραφή της μεθοδολογίας που
ικανοποιεί
τις
απαιτήσεις
του
ISO31010. Σύμφωνα με το Hyogo
πλαίσιο δράσης 2005 – 2015, η
ελληνική πλατφόρμα για τη μείωση
του κινδύνου των καταστροφών έχει
καταρτιστεί και αποτελεί ένα ανοικτό
δίκτυο και forum σε θέματα μείωσης
του κινδύνου από φυσικές ή
ανθρωπογενείς
καταστροφές.
Ως
παραρτήματα του εθνικού πλαισίου
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις
δασικές πυρκαγιές. Όσον αφορά στους
σεισμούς και τις δασικές πυρκαγιές, η
εκτίμηση είναι πλήρως ενσωματωμένη
στην εθνική νομοθεσία. Η δεύτερη
έκδοση
του
εθνικού
πλαισίου
εκτίμησης
επικινδυνότητας
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί
στο
πλαίσιο
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011
και EU PROMETHEUS 2014.
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή
περιφερειακών εκτιμήσεων
επικινδυνότητας για τη διαχείριση
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη
της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή

2 - περιγραφή της διαδικασίας, της
μεθοδολογίας, των διαδικασιών και των
δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα
που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση
επικινδυνότητας καθώς και των
κριτηρίων βάσει κινδύνου για την
ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε σχέση με
τις επενδύσεις·

Ναι

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή
περιφερειακών εκτιμήσεων
επικινδυνότητας για τη διαχείριση
καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη
της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή

3 - περιγραφή των σεναρίων ενός μόνο
κινδύνου και πολλών κινδύνων·

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc
www.prometheus2014.gr

http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc
https://circabc.europa.eu/faces/js
p/extension/wai/navigation/conta
iner.jsp
www.prometheus2014.gr
http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR
ΕΙΟΝΕΤ,
http://floods.opengov.gr/

T.05.1 - Πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων: η ύπαρξη εθνικών ή
περιφερειακών εκτιμήσεων
επικινδυνότητας για τη διαχείριση

EL

4 - λαμβάνοντας υπόψη, κατά
περίπτωση, τις εθνικές στρατηγικές
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Επεξήγηση

Ναι
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http://www.unisdr.org/partners/c
ountries/grc

Ως
παραρτήματα
του
εθνικού
πλαισίου εκτίμησης επικινδυνότητας
συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση για
τους σεισμούς, τα τσουνάμι και τις
δασικές πυρκαγιές. Τα παραρτήματα
αυτά έχουν ενταχθεί στην ειδική βάση
δεδομένων CIRCABC. Ειδικότερα δε
όσον αφορά στους σεισμούς και τις
δασικές πυρκαγιές, η εκτίμηση είναι
πλήρως ενσωματωμένη στην εθνική
νομοθεσία. Επιπλέον, η δεύτερη
έκδοση
του
εθνικού
πλαισίου
εκτίμησης
επικινδυνότητας
περιλαμβάνει σενάρια πολλαπλών
κινδύνων που έχουν αντιμετωπιστεί
στο
πλαίσιο
των
συγχρηματοδοτούμενων έργων EU
EVROS 2010, EU POSEIDON 2011
και EU PROMETHEUS 2014.
Για
τις
πλημμύρες
(Οδηγία
2007/60/ΕΚ) έχει ολοκληρωθεί η
προκαταρκτική
αξιολόγηση
των
κινδύνων πλημμύρας, από την ΕΓΥ

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

καταστροφών, λαμβανομένης υπόψη
της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

EL

Στοιχείο αναφοράς

www.prometheus2014.gr
http://www.ypeka.gr/Default.asp
x?tabid=252&language=el-GR

1 - Σε τομείς που στηρίζονται από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το
ΕΓΤΑΑ, ένα κράτος μέλος έχει
εξασφαλίσει τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση του
κόστους των υπηρεσιών ύδατος ανά
τομέα σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 1 περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας, κατά
περίπτωση, τα κοινωνικά, τα
περιβαλλοντικά και τα οικονομικά
αποτελέσματα της ανάκτησης καθώς
και τις γεωγραφικές και κλιματολογικές
συνθήκες της οικείας περιοχής ή
περιοχών.

Όχι

Επεξήγηση
του ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνει και
τον
προσδιορισμό
των
Ζωνών
Δυνητικά
Υψηλού
Κινδύνου
Πλημμύρας
στα
14
Υδατικά
Διαμερίσματα της χώρας. Στον πρώτο
κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας
εξετάζονται υδρολογικά σενάρια πολύ
χαμηλής πιθανότητας με τη χρήση
στοχαστικής ανάλυσης (κατανομές
ακραίων τιμών), ενσωματώνοντας, με
τον τρόπο αυτό σε αυτήν τη φάση, την
επίδραση της κλιματικής αλλαγής.
Στα σχέδια διαχείρισης λεκανών
απορροής ποταμών υπάρχει κεφάλαιο
διερεύνησης του βαθμού ανάκτησης
του κόστους υπηρεσιών ύδατος,
σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση
του Πίνακα ΙΙΙ της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ.
1. Η οικονομική ανάλυση θα αφορά σε
όλες τις χρήσεις ύδατος
(αστική,
βιομηχανική και αγροτική) και θα
περιλαμβάνει
το
περιβαλλοντικό
κόστος και το κόστος πόρου.
2. Η τιμολογιακή πολιτική θα
εξασφαλίζει επαρκή ανάκτηση του
κόστους και μακροχρόνια βιωσιμότητα
των επενδύσεων στον αστικό κύκλο.
Όσον αφορά στη γεωργία θα
καθοριστούν
κίνητρα
ανάκτησης
περιβαλλοντικού κόστους και του
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
κόστους πόρου με βάση τη σταδιακή
υλοποίηση μετρήσεων απολήψιμης
ποσότητας.
H τελική διαμόρφωση και έγκριση της
τιμολογιακής πολιτικής για την
ύδρευση αναμένεται να ολοκληρωθεί
έως τις 30/4/2016 και για τις λοιπές
χρήσεις ύδατος μέχρι 30/9/2016.

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α)
τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η
οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους
χρήστες για αποδοτική χρήση των
υδάτινων πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων
του νερού στην ανάκτηση του κόστους
των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό
που καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για τις επενδύσεις που
στηρίζονται από τα προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου διαχείρισης
λεκάνης απορροής ποταμού για την
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού
σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ.

Όχι

Με Αποφάσεις της Εθ.Επ.Υδ.έχουν
εγκριθεί 12 από τα 14 Σχ.Δ Λ Α
(Αττικής, Αν.. Στερεάς Ελλάδας, Β
Πελοποννήσου,
Ανατολικής
Πελοποννήσου,
Δυτικής
Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θράκης και
Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας,
Δυτικής
Στερεάς,
Θεσσαλίας ).
Η ολοκλήρωση και έγκριση του
α΄κύκλου των Σχ.Διαχ. για τα Υδ.Δ.
Αιγαίου και Κρήτης θα γίνει μέχρι τις
31/3/2015.
Στον 2ο κύκλο των Σχ. Διαχ., στον
προβλεπόμενο από την οδ. χρόνο
(31.12.2015), θα γίνει:
• Ανάλυση πιέσεων και επιπτώσεων
περιλαμβανομένη
μίας
πιο
λεπτομερούς
ανάλυσης
των
υδρομορφολογικών πιέσεων.
• Πρ/μμα παρακολούθησης, για το
σύνολο των ουσιών προτεραιότητας
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
και των ειδικών ρύπων, ανάπτυξη
μεθοδολογίας αξιολόγησης της οικολ.
κατάστασης.
• Βελτίωση του ελέγχου απολήψεων
μέσω του Εθν.Μητρώου Σημείων
Υδροληψίας και με την σταδιακή
αδειοδότησή τους που επιβάλλεται
υποχρεωτικά
η
μέτρηση
των
απολήψιμων ποσοτήτων
• Τεκμηρίωση των εξαιρέσεων
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ
περιλαμβανομένων
των
νέων
τροποποιήσεων (άρ. 4.7)

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

1 - Σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ
υποβλήθηκε στην Επιτροπή έκθεση
εφαρμογής σχετικά με την πρόοδο που
σημειώθηκε σε σχέση με την επίτευξη
των στόχων του άρθρου 11 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

Ναι

Ο Νόμος 4042/2012
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Η έκθεση εφαρμογής για τα έτη
2011 και 2012, όπως προβλέπει
το άρθρο 11, έχει υποβληθεί.

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
γιατί οι υποχρεώσεις που συνδέονται
με τα επιμέρους κριτήρια δεν
εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκπλήρωση τους.
H εκπόνηση της μελέτης του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ)
ολοκληρώθηκε
στις
31/10/2014.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης
αιρεσιμότητας : 30/09/2015.
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Εκ των προτέρων όρος

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

Κριτήρια

2 - Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων
σχεδίων διαχείρισης των αποβλήτων
όπως ορίζει το άρθρο 28 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)
Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης
αναθεωρήθηκε στις 5-6-2013
(ΚΥΑ του Υπουργού ΠΕ ΚΑ,
του Υπουργού Εσωτερικών και
του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, για την έγκριση της
ΣΜΠΕ με ημερομηνία 5/6/2013
(αρ. πρωτ. οικ. 168638)). Με το
υπ’ αριθμ. 3508/2947/31-7-2014
έγγραφο του ΥΠΕΚΑ
διαπιστώνεται η εναρμόνιση του
ΠΕΣΔΑ Κρήτης με τον ΕΣΔΑ.

Επεξήγηση

Το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
ενσωματώθηκε με το άρθρο 22 του
Νόμου 4042/2012.
Ολοκληρώθηκε
η
μελέτη
αναθεώρησης του ΕΣΔΑ και τα
παραληφθέντα
παραδοτέα
έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΚΑ:
www.ypeka.gr/
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Mε βάση την αξιολόγηση των ΠΕΣΔΑ
προκύπτουν οι αναγκαίες προσαρμογές
στις
απαιτήσεις
της
οδηγίας
2008/98/ΕΚ Με την ολοκλήρωση των
μελετών αναθεώρησης ακολουθεί η
διενέργεια
στρατηγικής
περιβαλλοντικής
εκτίμησης
και
ευρείας
διαβούλευσης
πριν
τη
θεσμοθέτηση των σχεδίων.
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης:
30/09/2015
Ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης αναθεωρήθηκε
στις 5-6-2013 (ΚΥΑ του Υπουργού
ΠΕ ΚΑ, του Υπουργού Εσωτερικών
και του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, για την
έγκριση της ΣΜΠΕ με ημερομηνία
5/6/2013 (αρ. πρωτ. οικ. 168638)). Με
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
το υπ’ αριθμ. 3508/2947/31-7-2014
έγγραφο του ΥΠΕΚΑ διαπιστώνεται η
εναρμόνιση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης με
τον ΕΣΔΑ.

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
όπως ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·

Όχι

Τα παραληφθέντα παραδοτέα
της μελέτης του εθνικού
προγράμματος πρόληψης έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΚΑ:
www.ypeka.gr/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το άρθρο 29 της Οδηγίας2008/98/EΚ
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το
άρθρο 22 του Νόμου 4042/2012.
Η μελέτη του Εθνικού Προγράμματος
Πρόληψης ολοκληρώθηκε εντός του
Οκτωβρίου 2014 και θα ακολουθήσει
η υιοθέτησή του.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης :
31/12/2014

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων
στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως
μέσω της εκπόνησης σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση
την ιεράρχηση των αποβλήτων.

4 - Έχουν θεσπισθεί τα αναγκαία μέτρα
για την επίτευξη των στόχων της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση έως το 2020 σύμφωνα
με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

Όχι

Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου
της ανακύκλωσης έως το 2020
εξειδικεύονται μέσω των ΠΕΣΔΑ.
Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου
της επαναχρησιμοποίησης έως το
2020, που θα ληφθούν σε εθνικό
επίπεδο περιλαμβάνονται στο Εθνικό
Πρόγραμμα Πρόληψης.
Τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου
της επαναχρησιμοποίησης έως το
2020,
που
θα
ληφθούν
σε
περιφερειακό
επίπεδο
περιλαμβάνονται στα ΠΕΣΔΑ.
Εκτιμώμενος χρόνος εκπλήρωσης :
30/09/2015.
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών σχεδίου/ων
ή πλαισίου/ων για τις επενδύσεις στον
τομέα των μεταφορών το οποίο
συμμορφώνεται τις νομικές απαιτήσεις
για τη διενέργεια στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης και
καθορίζει:

Όχι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη
στρατηγική
ανάπτυξης
των
Μεταφορών της Χώρας για την
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες
και εμπορευματικές μεταφορές) και
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον
προγραμματισμό
των
υποδομών
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Χώρο
Μεταφορών
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
Διευρωπαϊκών
Δικτύων
(Καν
1315/2013), περιλαμβάνοντας:
—
τις
προτεραιότητες
για
επενδύσεις στο κύριο (core network)
και
στο
αναλυτικό
δίκτυο
(comprehensive network) των ΤΕΝ-Τ,
όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και
το CEF
—
τις
επενδύσεις
σε
δευτερεύουσα
διασυνδεσιμότητα
περιγράφοντας τη συμβολή τους στον
ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
Εκτιμώμενη
ημ/νια
έγκρισης
οριστικοποιημένης
μορφής
:
28/11/2014.
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών σύμφωνα με το
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

Όχι

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη
στρατηγική
ανάπτυξης
των
Μεταφορών της Χώρας για την
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες
και εμπορευματικές μεταφορές) και
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον
προγραμματισμό
των
υποδομών
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Χώρο
Μεταφορών
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
Διευρωπαϊκών
Δικτύων
(Καν
1315/2013), περιλαμβάνοντας:
—
τις
προτεραιότητες
για
επενδύσεις στο κύριο (core network)
και
στο
αναλυτικό
δίκτυο
(comprehensive network) των ΤΕΝ-Τ,
όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και
το CEF
—
τις
επενδύσεις
σε
δευτερεύουσα
διασυνδεσιμότητα
περιγράφοντας τη συμβολή τους στον
ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
Εκτιμώμενη
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ημ/νια

έγκρισης

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
οριστικοποιημένης
28/11/2014.

μορφής

:

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το συνολικό
δίκτυο εφόσον προβλέπονται
επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής· και

Όχι

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη
στρατηγική
ανάπτυξης
των
Μεταφορών της Χώρας για την
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες
και εμπορευματικές μεταφορές) και
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον
προγραμματισμό
των
υποδομών
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Χώρο
Μεταφορών
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
Διευρωπαϊκών
Δικτύων
(Καν
1315/2013), περιλαμβάνοντας:
—
τις
προτεραιότητες
για
επενδύσεις στο κύριο (core network)
και
στο
αναλυτικό
δίκτυο
(comprehensive network) των ΤΕΝ-Τ,
όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και
το CEF
—
τις
επενδύσεις
σε
δευτερεύουσα
διασυνδεσιμότητα
περιγράφοντας τη συμβολή τους στον
ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Εκτιμώμενη
ημ/νια
έγκρισης
οριστικοποιημένης
μορφής
:
28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

Όχι

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη
στρατηγική
ανάπτυξης
των
Μεταφορών της Χώρας για την
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες
και εμπορευματικές μεταφορές) και
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον
προγραμματισμό
των
υποδομών
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Χώρο
Μεταφορών
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
Διευρωπαϊκών
Δικτύων
(Καν
1315/2013), περιλαμβάνοντας:
—
τις
προτεραιότητες
για
επενδύσεις στο κύριο (core network)
και
στο
αναλυτικό
δίκτυο
(comprehensive network) των ΤΕΝ-Τ,
όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και
το CEF
—
τις
επενδύσεις
σε
δευτερεύουσα
διασυνδεσιμότητα
περιγράφοντας τη συμβολή τους στον
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
Εκτιμώμενη
ημ/νια
έγκρισης
οριστικοποιημένης
μορφής
:
28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και ώριμων
έργων για τα οποία προβλέπεται
στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής·

Όχι

Το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων
Μεταφορών (ΣΠΕΜ) θα καθορίζει τη
στρατηγική
ανάπτυξης
των
Μεταφορών της Χώρας για την
Περίοδο 2014-2025 και θα καλύπτει
όλα τα μέσα μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες
και εμπορευματικές μεταφορές) και
όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Το
ΣΠΕΜ, καλύπτει σε σχέση με τον
προγραμματισμό
των
υποδομών
μεταφορών τη συμβολή στον ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Χώρο
Μεταφορών
σύμφωνα
με
τον
Κανονισμό
Διευρωπαϊκών
Δικτύων
(Καν
1315/2013), περιλαμβάνοντας:
—
τις
προτεραιότητες
για
επενδύσεις στο κύριο (core network)
και
στο
αναλυτικό
δίκτυο
(comprehensive network) των ΤΕΝ-Τ,
όπου σχεδιάζονται επενδύσεις από το
ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και
το CEF
—
τις
δευτερεύουσα
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επενδύσεις
σε
διασυνδεσιμότητα
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
περιγράφοντας τη συμβολή τους στον
ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο μεταφορών
Εκτιμώμενη
ημ/νια
έγκρισης
οριστικοποιημένης
μορφής
:
28/11/2014.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη ενός
συνολικού σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων
για τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών σύμφωνα με το θεσμικό
σύστημα των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη υποδομών και βελτιώνει
τις συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν την
ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων και
των δικαιούχων να παράγουν τη σειρά
έργων.

Όχι

Τα μέτρα για την εξασφάλιση της
ικανότητας των δικαιούχων θα
ολοκληρωθούν μέχρι 28/2/2015 σε
συνέχεια της ολοκλήρωσης σχετικής
μελέτης που ανατέθηκε από το
Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας/ΕΥΘΥ.
•
Ημ/νια ανάθεσης μελέτης :
24/09/2014.
•
Χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης μελέτης : 24/01/2015.
Στο
πλαίσιο
συντονισμού
των
ενεργειών έχει συγκροτηθεί και
λειτουργεί Επιτροπή Καθοδήγησης με
τη συμμετοχή και εκπροσώπων της
TFGR. Σκοπός της Επιτροπής είναι η
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή και
υλοποίηση των πορισμάτων της
μελέτης.

T.08.2 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις

EL

1 - Έχει θεσπιστεί στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για τη σύσταση επιχειρήσεων
χωρίς αποκλεισμούς που περιλαμβάνει

Ναι
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Η αιρεσιμότητα 8.2 συνδέεται
με την αιρεσιμότητα 3.1
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

τα εξής στοιχεία:

T.08.2 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

2 - μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο
τη μείωση του χρόνου και του κόστους
που απαιτεί η σύσταση μιας
επιχείρησης με βάση τους στόχους της
πρωτοβουλίας SBA·

Ναι

T.08.2 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

3 - μέτρα που έχουν θεσπιστεί με στόχο
τη μείωση του χρόνου που απαιτεί η
έκδοση αδειών και τίτλων για τη
σύσταση και την άσκηση της
δραστηριότητας μιας επιχείρησης με
βάση τους στόχους της πρωτοβουλίας

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

• Νόμοι 4072/2012 και
3982/2011
• Διαδικτυακή πύλη
Γενικού Εμπορικού
Μητρώου
• http://www.businessporta
l.gr/
• Ν. 3982/2011 και
εφαρμοστικές διατάξεις
του
• Νόμος 4072/12
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• Νόμοι 4072/2012 και
3982/2011
• Διαδικτυακή πύλη
Γενικού Εμπορικού
Μητρώου
• http://www.businessporta
l.gr/

• Ν. 3982/2011 και
εφαρμοστικές διατάξεις
του
• Νόμος 4072/12

Το κριτήριο εκπληρώνεται γιατί έχουν
θεσμοθετηθεί τα μέτρα για τη μείωση
του κόστους και του χρόνου ίδρυσης
επιχειρήσεων και τη χορήγηση αδειών
έναρξης και άσκησης της ειδικότερης
δραστηριότητας της επιχείρησης σε
115,80€ και 1,95 μέρες αντίστοιχα.
[Δεν έχει ακόμα γίνει επικαιροποίηση
της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ].
Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται στην
διαδικασία
αδειοδότησης
των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
προβλέπεται το όριο των 3 μηνών με
την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί
το σύνολο των δικαιολογητικών (αρθρ

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

SBA·

Επεξήγηση
17 – 40).
Σύμφωνα με το Νόμο 4072/12, παρ. 1,
όλες οι αδειοδοτικές υπηρεσίες πρέπει
να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες που
εφαρμόζουν ώστε να επιτύχουν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο χρόνου και
κόστους. Ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας έχει ρόλο συντονιστή με
στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι
αδειοδοτικές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν
το χρονικό όριο που έχει τεθεί.

T.08.2 - Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα και δημιουργία
επιχειρήσεων: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για συστάσεις
επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς.

4 - δράσεις που συνδέουν κατάλληλες
υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρήσεων και
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
(πρόσβαση σε κεφάλαιο) και
απευθύνονται μεταξύ άλλων στις
μειονεκτούσες ομάδες και/ή στις
μειονεκτούσες περιοχές, εφόσον είναι
απαραίτητο.

Ναι

• Ν. 4019/2011
• Υλοποίηση Τοπικών
Σχεδίων για την
Απασχόληση (ΤοπΣΑ)Τοπικών Δράσεων
Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες
(Τοπ/ΕΚΟ)

Στόχος των ΤοπΣΑ και Τοπ/ΕΚΟ είναι
οι ωφελούμενοι (άνεργοι και άνεργοι
ΕΚΟ), αφού ολοκληρώσουν την
προετοιμασία τους μέσω δράσεων
όπως η κατάρτιση και επιμόρφωση,
εκπόνηση
business
plan,
εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης
και
έρευνας
για
εκκίνηση
επιχειρήσεων, παροχή υποστήριξης σε
νομικά και φορολογικά θέματα κ.α., να
είναι σε θέση ώστε:
- να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα
αξιοποιούν
τα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής τους
- να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για
να επιδοτηθούν/ επιχορηγηθούν από
άλλα επενδυτικά προγράμματα

EL
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Εκ των προτέρων όρος

T.08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των
αναδιαρθρώσεων.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

1 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς
εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε
να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα:
που συμβάλλουν στην πρόβλεψη των
αλλαγών·

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Υλοποιούνται δράσεις για
μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις (1-49
εργαζόμενους) με στόχο την
επιτάχυνση της προσαρμογής
των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων στις αλλαγές τις
αγοράς, ιδιαίτερα στην περίοδο
της οικονομικής κρίσης.
Υλοποιούνται δράσεις για
επιχειρήσεις που απασχολούν 50
εργαζόμενους και άνω,
εκπόνησης σχεδίου
προσαρμογής των επιχειρήσεων
σε συνδυασμό με
συμβουλευτικές υπηρεσίες και
δράσεις κατάρτισης και
επανακατάρτισης του
προσωπικού.

T.08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές: Η
ύπαρξη πολιτικών που διευκολύνουν
την πρόβλεψη και τη σωστή
διαχείριση των αλλαγών και των

EL

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέσα που
υποστηρίζουν τους κοινωνικούς
εταίρους και τις δημόσιες αρχές ώστε
να αναπτύσσουν και να παρακολουθούν
προληπτικές πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις

Όχι

312

Επεξήγηση

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
διότι δεν εκπληρώνεται πλήρως το
σύνολο των κριτηρίων. Έχουν όμως
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκπλήρωση των
κριτηρίων.
Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας:
31/12/2015
Οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα
θα ενισχυθούν με την ολοκλήρωση του
συστήματος εθνικής εμβέλειας για τη
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων
της αγοράς εργασίας, το οποίο θα
βρίσκεται σε θέση λειτουργίας μέχρι
το τέλος του 2015.

Το Υπουργείο Εργασίας (Δ/νση
Απασχόλησης & Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού)
επεξεργάζεται σειρά μέτρων με
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το
τέλος 2015. Προβλέπονται αντίστοιχα:

EL

Εκ των προτέρων όρος
αναδιαρθρώσεων.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μέτρα:
που βοηθούν στην προετοιμασία και τη
διαχείριση των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την
αντιμετώπιση της επαπειλούμενης
ανεργίας με ανάπτυξη δράσεων
συμβουλευτικής
&
παροχής
υποστήριξης
σε
σωματεία
εργαζομένων
- Υιοθέτηση μέσων & εργαλείων για
την πρόβλεψη και τη σωστή διαχείριση
της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης τα
οποία θα προκύψουν από:
•
Την αξιολογική μελέτη των
στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί,
καθώς και της αποτελεσματικότητας
των παρεμβάσεων από την μέχρι τούδε
υλοποίηση
των
προγραμμάτων
διαρθρωτικής
προσαρμογής
των
επιχειρήσεων
•
Την έρευνα πεδίου στις
επιχειρήσεις & τους κλαδικούς φορείς
που συμμετείχαν στα υλοποιηθέντα
προγράμματα
•
Την
αξιοποίηση
καλών
πρακτικών και σχετικών πρόσφατων
μελετών
Στη διαμόρφωση του ως άνω
συστήματος προβλέπεται η ενεργός
συμμετοχή
κλαδικών
φορέων,
επιχειρήσεων & οικείων φορέων εν
γένει.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠ

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας και την ενεργητική ένταξη το
οποίο:

Όχι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
γιατί δεν ικανοποιούνται πλήρως οι
απαιτήσεις των κριτηρίων, αλλά έχουν
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
ενέργειες για την πλήρη εκπλήρωση
τους.
Η
ολοκλήρωση
του
Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για
την Κοινωνική Ένταξη και τη μείωση
της
φτώχειας
αναμένεται
την
31.12.2014.
Παράλληλα
θα
εκπονηθεί
η
Περιφερειακή Στρατηγική για την
Κοινωνική Ένταξη, η οποία θα
εξειδικεύει το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας και προβλέπεται να έχει
εγκριθεί έως 28-02-2015.
Στο
υπό
διαμόρφωση
Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη
μείωση της φτώχειας λαμβάνονται
υπόψη τα κριτήρια και τα υποκριτήρια
της αιρεσιμότητας.
Χρόνος ολοκλήρωσης του εθνικού
στρατηγικού
πλαισίου
πολιτικής:
31.12.2014.

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

EL

2 - παρέχει επαρκή στοιχεία που
αποτελούν τη βάση για τη χάραξη
πολιτικών μείωσης της φτώχειας και για

Ναι

314

Η Πράσινη Βίβλος παρέχει
στοιχεία που τεκμηριώνουν τη
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα

EL

Εκ των προτέρων όρος
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

την παρακολούθηση των εξελίξεων·

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

υιοθέτησης στρατηγικών
επιλογών για την ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής
πρόληψης και καταπολέμησης
του κοινωνικού αποκλεισμού
και εισαγωγής προγραμμάτων
κοινωνικής παρέμβασης.
Περιλαμβάνει αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης: α
καταγραφή μηχανισμών του Υπ.
Εργασίας για την κοινωνική
ένταξη, β καταγραφή σχετικών
μηχανισμών άλλων φορέων της
κεντρικής διοίκησης και των
ΟΤΑ Α’ & B’ Βαθμού.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

EL

3 - περιέχει μέτρα που στηρίζουν την
επίτευξη του εθνικού στόχου για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού (όπως
ορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων), ο οποίος
περιλαμβάνει την προώθηση ευκαιριών
βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης
για τα άτομα που αντιμετωπίζουν τον

Ναι

315

Η Πράσινη Βίβλος, η οποία
ολοκληρώθηκε και
διαβιβάστηκε στη Διυπουργική
Επιτροπή, περιλαμβάνει τον
προσδιορισμό νέων
απαιτούμενων παρεμβάσεων του
Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού και για τα μέλη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

4 - περιλαμβάνει τους σχετικούς με την
καταπολέμηση της φτώχειας φορείς·

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Πρόνοιας για την ανάπτυξη της
Εθνικής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης και την
εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
ανάπτυξης βιώσιμων δράσεων
Κοινωνικής Ένταξης, ανά πεδίο
πολιτικής, χρονικό
προγραμματισμό,
απαιτούμενους πόρους και πηγές
χρηματοδότησης.

Ναι

Τον Ιούλιο του 2013
ολοκληρώθηκε η Πράσινη
Βίβλος και διαβιβάστηκε στη
Διυπουργική Επιτροπή για
σχολιασμό ώστε να
ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2014
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας.
Για την εξειδίκευση των
Περιφερειακών Στρατηγικών
Σχεδίων γίνεται χαρτογράφηση
από τους αρμόδιους τοπικούς
φορείς & φορείς της κοινωνίας
των πολιτών αναφορικά με τα
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

χαρακτηριστικά της φτώχειας,
τις ομάδες –στόχο, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες & τις
ανάγκες του πληθυσμού.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει μέτρα για
τη μετάβαση από την ιδρυματική
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας·

Όχι

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας
με στόχο την ενεργητική ένταξη των
ατόμων που είναι αποκλεισμένα από
την αγορά εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων και για την
υλοποίηση και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Όχι

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

1 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά:

Ναι

Η εθνική στρατηγική για τους
ΡΟΜ είναι αναρτημένη στο site
www.esfhellas.
Σε συνέχεια της εθνικής

EL
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Πρακτικό 2 με την νέα αρίθμηση από
01-01-2011 (νέα δεκαετία) της
‘’Διυπουργικής Επιτροπής για τα
θέματα των Ελλήνων τσιγγάνων’’ για
τον ορισμό του σημείου επαφής για τα

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

στρατηγικής ολοκληρώθηκαν 3
πιλοτικές περιφερειακές
στρατηγικές: (Ανατολική
Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία
και Δυτική Ελλάδα) ενώ μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2014 θα
έχουν ολοκληρωθεί και οι
υπόλοιπες περιφερειακές
στρατηγικές.

EL

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

2 - στο οποίο καθορίζονται εφικτοί
εθνικοί στόχοι για την ένταξη των Ρομά
ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα με τον
γενικό πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί θα
πρέπει να καλύπτουν τους τέσσερις
στόχους της Ένωσης για την ένταξη
των Ρομάά που αφορούν στην
πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην
απασχόληση, στην υγειονομική
περίθαλψη και στη στέγαση·

Ναι

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

3 - στο οποίο προσδιορίζονται, ανάλογα
με την περίπτωση, οι μειονεκτούσες
μικροπεριφέρειες ή οι απομονωμένες
γειτονιές, στις οποίες οι κοινότητες
είναι πιο υποβαθμισμένες,
χρησιμοποιώντας τους ήδη διαθέσιμους
κοινωνικοοικονομικούς και εδαφικούς
δείκτες (δηλαδή πολύ χαμηλό

Ναι
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Επεξήγηση
ζητήματα των Ρομ στο ΕΚΚΑ.
Το
σύνολο
των
κριτηρίων/
υποκριτηρίων της αιρεσιμότητας θα
έχει εκπληρωθεί έως 31-12-2015

Η εθνική στρατηγική έχει θέσει
εθνικούς στόχους για την
ενσωμάτωση των Ρομ που
σχετίζονται με την πρόσβαση
στην εκπαίδευση, απασχόληση,
υγεία και στέγαση.

Η εθνική στρατηγική έχει
εντοπίσει τις μικρο-περιφέρειες
με μειονεκτήματα ή
απομονωμένες γειτονιές, όπου οι
κοινότητες είναι περισσότερο
υποβαθμισμένες.

Σε συνέχεια της εθνικής στρατηγικής
και των μικρο-περιφερειών που έχουν
εντοπιστεί, θα γίνει:
- Έναρξη της επικαιροποίησης της
χαρτογράφησης με ερωτηματολόγιο
στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι
παρατηρήσεις
της
FRA
και
ολοκλήρωσή της εντός του 2014 (έως

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

μορφωτικό επίπεδο, μακροχρόνια
ανεργία κ.λπ.)·

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
31/12/2014)
- Για την επικαιροποίηση των
υφιστάμενων
στοιχείων
προγραμματίζεται συνάντηση εντός
του Α΄ εξαμήνου του 2014 , με τις
υπόλοιπες Περιφέρειες που έχουν
οικισμούς ΡΟΜ.
Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με
στοιχεία
χαρτογράφησης
κ.λ.π.
στοιχείων που αφορούν τους ΡΟΜ θα
αναβαθμιστεί με τη συνδρομή της
ΜΟΔ, και θα επικαιροποιηθεί με νέα
στοιχεία που θα προκύψουν από τη
χαρτογράφηση των οικισμών Ρομ (έως
31/12/2014).

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

4 - στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
δραστικές μέθοδοι παρακολούθησης για
την αξιολόγηση του αντικτύπου που
έχουν οι δράσεις ένταξης των Ρομά και
μηχανισμός επανεξέτασης για την
προσαρμογή της στρατηγικής·

Όχι

Το σύστημα παρακολούθησης της
εφαρμογής της στρατηγικής για τους
ΡΟΜΑ αποτελεί μέρος της συστημικής
δράσης
«Οργάνωση
της
Παρακολούθησης των Κοινωνικών
Πολιτικών» και έχει ως έναρξη την
01.05.2015 και εκτιμώμενο χρόνο
ολοκλήρωσής την 31.12.2015.
Η υπάρχουσα βάση δεδομένων με
στοιχεία
χαρτογράφησης
κ.λ.π.
στοιχείων που αφορούν τους ΡΟΜ θα
αναβαθμιστεί με τη συνδρομή της
ΜΟΔ.
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

5 - το οποίο έχει σχεδιαστεί,
εφαρμόζεται και παρακολουθείται σε
στενή συνεργασία και συνεχή διάλογο
με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά,
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Ναι

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των
Ρομά.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι
εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να
λάβουν υποστήριξη για την υποβολή
των σχετικών αιτήσεων και για την
υλοποίηση και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Ναι

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

1 - Υφίσταται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
υγεία το οποίο περιλαμβάνει:

Ναι
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Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Η εξειδίκευση, η εφαρμογή και
η παρακολούθηση των
περιφερειακών στρατηγικών
γίνεται σε στενή συνεργασία των
περιφερειακών αρχές με τις
τοπικές κοινότητες των ΡΟΜ.

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση και
με άλλους κοινωνικούς εταίρους (π.χ.
Συνήγορος του Πολίτη, ΜΚΟ,
εκπρόσωπων ΡΟΜ, κ.λ.π.) που
μπορούν να συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων που έχουν
προγραμματιστεί.

Οι σχετικοί εμπλεκόμενοι φορείς
μπορούν να λάβουν υποστήριξη
για την υποβολή προτάσεων
έργων, την εφαρμογή και
διαχείριση των επιλεγμένων
έργων από τη Ομάδα Κρούσης
της ΜΟΔ αλλά και το
Μεταβατικό Εθνικό Σημείο
Επαφής (ΕΥΣΕΚΤ).

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Πολιτικής του Υπουργείου
Υγείας (ΥΥ) βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης καθώς ψηφίστηκε
ο ν. 4238/14 για το
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Έχει
ξεκινήσει
η
δημιουργία
αναφορών στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ
για τους ΡΟΜ, με στόχο το Α΄
Εξάμηνο να δημιουργηθεί ιστοχώρος
με πληροφορίες για τα έργα που
αφορούν τους ΡΟΜ και η διασύνδεσή
της με άλλες ιστοσελίδες (εθνικώνευρωπαϊκών) κοινωνικών φορέων –
υπηρεσιών-κλπ, ώστε να μπορεί κανείς
να
έχει
μια
ολοκληρωμένη
προσέγγιση.

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
γιατί οι υποχρεώσεις που συνδέονται
με τα επιμέρους κριτήρια δεν
εκπληρώνονται πλήρως αλλά έχουν
ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκπλήρωσή τους.
Το
σύνολο
των
κριτηρίων/υποκριτηρίων
της
αιρεσιμότητας θα εκπληρωθεί έως τις
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

διατάξεις».
Η στρατηγική του ΥΥ για τα
διαρθρωτικά ταμεία της
περιόδου 2014-2020, αποτελεί
υποσύνολο της ανωτέρω
στρατηγικής και έχει ήδη
εκπονηθεί και παρουσιαστεί
από το Μάιο του 2013, έχει
εξεταστεί/ διαπραγματευτεί με
τις υπηρεσίες της ΕΕ.
www.ygeia-pronoia.gr
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Επεξήγηση
30.04.2016.
Η εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου υποστηρίζεται από την
Πρωτοβουλία «Health in Action» και
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος
του 2014.
Στο πλαίσιο του “Health in Action”
αναπτύσσεται
σύστημα
παρακολούθησης της υλοποίησης των
μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με
τον ΠΟΥ, που αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία το τέλος του α’ εξαμήνου
του 2015. Την υλοποίησή του θα
αναλάβουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΥ.
Η πρωτοβουλία «Health in Action»
περιλαμβάνει 9 στρατηγικούς πυλώνες
και 1 πρόσθετο για την επιτελική
παρακολούθηση της πρωτοβουλίας.
Ιδιαίτερα για την ψυχική υγεία, η
στρατηγική προσδιορίζεται από το
Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη
από το ΥΥ & την ΕΕ την 28-5-2013.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική

EL

2 - συντονισμένα μέτρα για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας·

Ναι
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Ν 4238/2014(ΦΕΚ 38/Α)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές

Στο τέλος του 2013 ολοκληρώθηκε η
καταγραφή των ανθρωπίνων πόρων
του ΕΣΥ για την αναδιοργάνωση των
δομών και την ανακατανομή του
προσωπικού στις υφιστάμενες δομές
με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες (βλ.

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

βιωσιμότητα.

Στοιχείο αναφοράς

διατάξεις».

Επεξήγηση
ολοκλήρωση
κινητικότητας).

1ου

κύματος

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και
αναθεώρηση του υφιστάμενου Χάρτη
Υγείας (mapping).
T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της υγείας
μέσω της ανάπτυξης μοντέλων παροχής
υπηρεσιών και υποδομών·

Όχι

Το ΥΥ ήδη έχει θεσμοθετήσει τη
στρατηγική του για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου συστήματος παροχής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
παράλληλα με τον επαναπροσδιορισμό
του ρόλου του ΕΟΠΥΥ (ν. 4238/14).
Με φορέα υλοποίησης τον Π.Ο.Υ. έχει
ενταχθεί
στο
ΕΠ
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
το
«Πρόγραμμα
Υποστήριξης των Μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της Υγείας 2013-2015 στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας Υγεία Εν
Δράσει», όπου και περιλαμβάνονται
στοχευμένα μέτρα τόνωσης της
αποτελεσματικότητας του συστήματος
υγείας το οποίο αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2015.
Παράλληλα, έχει ενταχθεί στο
ΕΠΑΝΑΔ και ήδη προκηρύχθηκε
(Φεβρουάριος 2014) έργο για την
δημιουργία
και
λειτουργία
Μηχανισμού Υποστήριξης για την
ΠΦΥ και τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις
30/4/2016, με φορέα εφαρμογής τη
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ.

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης και
ελέγχου.

Όχι

Βάσει του άρθρου 16 του ΠΔ 106/2014
(ΦΕΚ αρ. 173 τευχ Α28/08/2014)
συστάθηκε η Δ/νση Στρατηγικού
Σχεδιασμού. Στο άρθρο 18 του ιδίου
ΠΔ
προβλέπονται
οι
σχετικές
αρμοδιότητές της.
Το
σύστημα
παρακολούθησης
(αναφορικά με τη χρηματοδότηση των
διαρθρωτικών ταμείων) υποστηρίζεται
από τη νέα αρχιτεκτονική του ΥΠΑΑΝ
που
προβλέπει
τη
σύσταση
«επιτελικών
γραφείων»
ανά
Υπουργείο/ τομέα. Η ΕΥΤΥΚΑ ήδη
λειτουργεί/
ασκεί
σχετικές
αρμοδιότητες.
Αντίστοιχο σύστημα προβλέπεται στο
Μνημόνιο Συνεργασίας για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Η Δ/νση
Ψυχικής Υγείας έχει αναλάβει το
σχεδιασμό και την υλοποίηση του
σχετικού συστήματος.
Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας
«Health in Action» αναπτύσσεται
σύστημα
παρακολούθησης
της
υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.
Αυτό θα τεθεί σε λειτουργία έως το
τέλος του β’ τριμήνου του 2015 ενώ
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
την υλοποίησή του θα αναλάβουν οι
καθ’ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΥ.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την υγεία, στο πλαίσιο
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ, το οποίο
διασφαλίζει την οικονομική
βιωσιμότητα.

5 - Ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια έχει
εγκρίνει πλαίσιο που προβλέπει τους
διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους
σε ενδεικτική βάση και μια
αποτελεσματική από άποψη κόστους
συγκέντρωση των πόρων στις
προτεραιότητες της υγειονομικής
περίθαλψης.

Ναι

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

1 - Έχει τεθεί σε εφαρμογή σύστημα
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και
πληροφοριών σχετικά με την πρόωρη
εγκατάλειψη του σχολείου στις
αντίστοιχες βαθμίδες το οποίο:

Ναι

Το Υπουργείο Υγείας έχει
προσδιορίσει την ιεράρχηση των
αναγκών του τομέα υγείας για
την περίοδο έως το 2020,
έχοντας παράλληλα καταρτίσει
τον αντίστοιχο πίνακα
προτεραιοτήτων του Τομέα
Υγείας.

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
αναπτύσσει σύστημα συλλογής
δεδομένων και πληροφοριών το
οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να
παράσχει στοιχεία για την
μελέτη του φαινομένου
Πρόωρης Εγκατάλειψης του
Σχολείου (ΠΕΣ).

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
διότι δεν εκπληρώνεται πλήρως το
σύνολο των κριτηρίων. Έχουν όμως
ολοκληρωθεί επιμέρους στάδια και
έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκπλήρωση των
κριτηρίων
Χρόνος εκπλήρωσης αιρεσιμότητας:
Α΄ εξάμηνο 2015

Σε αυτή τη φάση αναλύονται οι
απαιτήσεις και οι προδιαγραφές
για τη συλλογή στοιχείων
σχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ.
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T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

Κριτήρια

2 - παρέχει επαρκή στοιχεία για τη
χάραξη στοχευμένων πολιτικών και
παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
αναπτύσσει σύστημα συλλογής
δεδομένων και πληροφοριών το
οποίο μπορεί, μεταξύ άλλων, να
παράσχει στοιχεία για την
μελέτη του φαινομένου
Πρόωρης Εγκατάλειψης του
Σχολείου (ΠΕΣ).
Σε αυτή τη φάση αναλύονται οι
απαιτήσεις και οι προδιαγραφές
για τη συλλογή στοιχείων
σχετικά με τις αιτίες της ΠΕΣ.

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

EL

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό πλαίσιο
πολιτικής για την πρόωρη εγκατάλειψη
του σχολείου το οποίο:

Όχι

Επεξήγηση

Το
ΙΤΥΕ
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
έχει
ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της εφαρμογής καθώς
επίσης τη διαδικασία συλλογής
δεδομένων σύμφωνα με τις υποδείξεις
του ΙΕΠ. Εκκρεμεί η έκδοση Υ.Α για
την υποχρεωτική καταγραφή των
στοιχείων των μαθητών. Το σχέδιο της
ΥΑ έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ και
βρίσκεται
προς
υπογραφή
στο
Υπουργείο Παιδείας.
Στο
πλαίσιο
του
Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
(ΙΕΠ)
συστάθηκε Παρατηρητήριο μέσω του
οποίου θα αναλύονται τα στοιχεία και
οι δείκτες για τη μαθητική διαρροή αλλά και την ενδο-σχολική βία και την
παραβατικότητα- με σκοπό τη λήψη
αντισταθμιστικών και υποστηρικτικών
μέτρων σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.
Το A` Εξάμηνο του 2015 αναμένεται η
ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την
ΠΕΣ από το ΙΕΠ.
Τα κριτήρια και υποκριτήρια της
αιρεσιμότητας έχουν ληφθεί υπόψη
στις προδιαγραφές για την ανάπτυξη
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
και τεκμηρίωση της στρατηγικής.

EL

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

Όχι

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης
της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζει
ειδικότερα στις ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου,
μεταξύ των οποίων σε άτομα από
περιθωριοποιημένες κοινότητες, και
περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης,
παρέμβασης και αντιστάθμισης·

Όχι

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
(ΠΕΣ) στο πλαίσιο του άρθρου 165
ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους τομείς
πολιτικής και ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου φορέων.

Όχι

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση που

Όχι
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Βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
δρομολογηθεί μελέτες του ΙΕΠ και
της Ειδικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών
Πόρων του ΥΠΑΙΘ , με στόχο την
πρόταση και υιοθέτηση ad hoc μέτρων
για την αντιμετώπιση της Μαθητικής
Διαρροής και την ολοκλήρωση της
σχετικής Εθνικής Στρατηγικής έως τις
30.6.2015.

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
καθώς καλύπτονται
τα επιμέρους
κριτήρια από τη σχετική νομοθεσία:

EL

Εκ των προτέρων όρος
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Επεξήγηση
- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας
των
σπουδών
και
διεθνοποίηση
των
ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/2012)
«Ρυθμίσεις
θεμάτων
Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?option=co
m_wrapper&view=wrapper&Itemid=1
04&lang=en
Έχει κατατεθεί ήδη το ήμισυ των
ιδρυματικών εκθέσεων των ΑΕΙ και
ΤΕΙ.
Η σύνθεση της στρατηγικής των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
αναμένεται να έχει κατατεθεί μέχρι το
τέλος του Α' εξαμήνου του 2015.

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

2 - εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μέτρα
για την αύξηση των ποσοστών
φοίτησης και επιτυχίας τα οποία:

Ναι

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
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Στο Ν.4009/2011 προβλέπεται η
σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας
υποστήριξης φοιτητών με σκοπό την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
προς αυτούς για την ομαλή ένταξή
τους στην ανώτατη εκπαίδευση και την
υποστήριξη
φοιτητών
που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την
επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη ειδικών
μέτρων για τη διευκόλυνση των
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Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»

Επεξήγηση
σπουδών των εργαζομένων φοιτητών.

http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - αυξάνουν τη φοίτηση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση από ομάδες
χαμηλών εισοδημάτων και άλλων
υποεκπροσωπούμενων ομάδων, με
ιδιαίτερη έμφαση στα μειονεκτούντα
άτομα όπως, μεταξύ άλλων, στα άτομα
από περιθωριοποιημένες κοινότητες·

Ναι

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en

EL
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Εκ των προτέρων όρος

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

4 - μειώνουν τα ποσοστά εγκατάλειψης
των σπουδών/ βελτιώνουν τα ποσοστά
ολοκλήρωσης των σπουδών·

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

5 - ενθαρρύνουν την καινοτομία ως
προς το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό
των προγραμμάτων·

Ναι

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

6 - μέτρα για την αύξηση των
δυνατοτήτων απασχόλησης και της
επιχειρηματικότητας τα οποία:

Ναι

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»

Τα
Γραφεία
Καινοτομίας
και
Διασύνδεσης
των
ανώτατων
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ
άλλων, σκοπό έχουν:
- Να παρέχουν στους φοιτητές και σε
αποφοίτους
των
ιδρυμάτων
πληροφόρηση
για
ζητήματα
σταδιοδρομίας
και
υπηρεσίες
συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας
υποστηρίζοντάς
τους
τόσο
τη
διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο
και
σε
ζητήματα
επιλογής
σταδιοδρομίας, περαιτέρω σπουδών
και στην εξεύρεση εργασίας

http://www.et.gr/index.php?opti - Να οργανώνουν την πρακτική
on=com_wrapper&view=wrappe άσκηση των φοιτητών
r&Itemid=104&lang=en
- Να οργανώνουν σεμινάρια, διαλέξεις
συμβουλευτικής, επαφές με μέντορες
για τους φοιτητές και αποφοίτους των
ιδρυμάτων σε ζητήματα καινοτομίας
και κοινωνικής δράσης και εν γένει να
προωθούν καινοτόμες ιδέες φοιτητών

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
που μπορούν να αξιοποιηθούν σε
επαγγελματικές
ή
κοινωνικές
δραστηριότητες και
- Να οργανώνουν κάθε είδους
δραστηριότητες
προώθησης
της
καινοτομίας
και
της
επιχειρηματικότητας
μεταξύ
των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

7 - ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
«οριζόντιων δεξιοτήτων»,
συμπεριλαμβανομένης της
επιχειρηματικότητας στα σχετικά
προγράμματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης·

Ναι

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en
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Εκ των προτέρων όρος

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση: η
ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

8 - μειώνουν τις διαφορές ανάμεσα στα
δύο φύλα όσον αφορά τις ακαδημαϊκές
και επαγγελματικές επιλογές.

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

- Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ
195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων».
- Νόμος 4076/2012 (ΦΕΚ
159/Α/2012) «Ρυθμίσεις
θεμάτων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
άλλες διατάξεις»
http://www.et.gr/index.php?opti
on=com_wrapper&view=wrappe
r&Itemid=104&lang=en

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
πλαίσιο πολιτικής για τη διά βίου
μάθηση (ΔΒΜ) το οποίο περιλαμβάνει
μέτρα:

Ναι

- Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται καθώς
καλύπτονται όλα τα επιμέρους
κριτήρια από τη σχετική νομοθεσία.

http://www.gsae.edu.gr/images/s
tories/Nomos_diaviou.pdf
- Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης – Στρατηγικό Πλαίσιο

EL
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

http://www.gsae.edu.gr/images/4
17_EPDVM_TELIKO.pdf

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

2 - για τη στήριξη της ανάπτυξης και
διασύνδεσης υπηρεσιών ΔΒΜ,
περιλαμβανομένης της υλοποίησής τους
και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων
(π.χ. πιστοποίηση, καθοδήγηση,
εκπαίδευση και κατάρτιση)
προβλέποντας επίσης τη συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς και τη
συμμετοχή τους·

Ναι

- Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
http://www.gsae.edu.gr/images/s
tories/Nomos_diaviou.pdf
- Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης – Στρατηγικό Πλαίσιο
http://www.gsae.edu.gr/images/4
17_EPDVM_TELIKO.pdf

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

3 - για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των
διάφορων στοχευόμενων ομάδων,
εφόσον προσδιορίζονται ως
προτεραιότητες σε εθνικό ή
περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια
πολιτικής (π.χ. νέοι στην επαγγελματική
κατάρτιση, ενήλικες, γονείς που
επανέρχονται στην αγορά εργασίας,
εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο
ειδίκευσης και εργαζόμενοι
μεγαλύτερης ηλικίας, μετανάστες και

Ναι

- Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
http://www.gsae.edu.gr/images/s
tories/Nomos_diaviou.pdf

Η Σύνοδος Δια Βίου Μάθησης και
Σύνδεσης με την Απασχόληση
οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο
σχετικά
με
τις
αναπτυξιακές
κατευθύνσεις και τις κοινωνικές
ανάγκες, τα προγράμματα και τα μέτρα
πολιτικής της δια βίου μάθησης στην
Ελλάδα. Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι
πρόεδροι οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών και
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης προβλέπονται δράσεις για
την αναβάθμιση του συστήματος της
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
και την ενίσχυση του συστήματος της
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής
κατάρτισης.

- Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης – Στρατηγικό Πλαίσιο
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

άλλες μειονεκτούσες ομάδες και
ειδικότερα άτομα με αναπηρία)·

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

T.10.3 - Διά βίου μάθηση: η ύπαρξη
εθνικού ή/και περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για

EL

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

http://www.gsae.edu.gr/images/4
17_EPDVM_TELIKO.pdf

4 - για τη διεύρυνση της πρόσβασης
στη ΔΒΜ, μεταξύ άλλων μέσω
προσπαθειών για την αποτελεσματική
εφαρμογή των εργαλείων διαφάνειας
(π.χ του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων, του
Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών
Προσόντων, του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ακαδημαϊκών Μονάδων
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, της Ευρωπαϊκής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση)·

Ναι

5 - για τη βελτίωση της συνάφειας της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης με την αγορά εργασίας και

Ναι

- Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου
Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
http://www.gsae.edu.gr/images/s
tories/Nomos_diaviou.pdf
- Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης – Στρατηγικό Πλαίσιο
http://www.gsae.edu.gr/images/4
17_EPDVM_TELIKO.pdf
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- Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ
163/Α) «Ανάπτυξη της Δια Βίου

Η
Διαρκής
Διάσκεψη
Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων μεριμνά για τη
βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας
των
προγραμμάτων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών
ΔΒΜ
στη
γενική
εκπαίδευση ενηλίκων, με συμμετοχή
μεταξύ άλλων και εκπροσώπων
Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής
και Επαγγελματικής Ένταξης Ευπαθών
Κοινωνικά Ομάδων. Ανάμεσα στις
αρμοδιότητες της Διαρκούς Διάσκεψης
περιλαμβάνεται και η υποβολή
εισηγήσεων για την παροχή κινήτρων
και τη λήψη μέτρων με σκοπό την
αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων
στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης
ενηλίκων και ιδιαίτερα εκείνων που
ανήκουν στις ΕΚΟ, όπως είναι οι
ενήλικοι με αναπηρία. Επιπλέον, το ως
άνω όργανο υποβάλλει εισηγήσεις για
τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και
για τη διαφάνεια των αποκτώμενων
προσόντων.
Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και
Σύνδεσης με την Απασχόληση, είναι
αρμόδιο, ανάμεσα σε άλλα, για την

EL

Εκ των προτέρων όρος
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

την προσαρμογή της στις ανάγκες
συγκεκριμένων στοχευόμενων ομάδων
(για παράδειγμα, νέοι που λαμβάνουν
επαγγελματική κατάρτιση, ενήλικες,
γονείς που επανέρχονται στην αγορά
εργασίας, εργαζόμενοι με χαμηλό
επίπεδο ειδίκευσης και άλλοι
εργαζόμενοι, μετανάστες και άλλες
μειονεκτούσες ομάδες, ειδικότερα
άτομα με αναπηρία).

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή περιφερειακό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την
αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ), στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει
μέτρα:

Στοιχείο αναφοράς

Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
http://www.gsae.edu.gr/images/s
tories/Nomos_diaviou.pdf
- Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου
Μάθησης – Στρατηγικό Πλαίσιο

Επεξήγηση
υποβολή εισηγήσεων για τη σύνδεση
των συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και πιστοποίησης με το
σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης
και με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας (ειδικότητες, επαγγέλματα,
προσόντα) με προσανατολισμό κυρίως
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

http://www.gsae.edu.gr/images/4
17_EPDVM_TELIKO.pdf

Όχι

335

Η αιρεσιμότητα εκπληρώνεται μερικώς
διότι αν και υπάρχει το σχετικό
νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 4186/2013
(ΦΕΚ 193/Α) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις») αναμένεται και η
εκπόνηση του Εθνικού Πλαισίου για
την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (συμπεριλαμβανομένου και
του Εθνικού Πλαισίου για τη
Μαθητεία) από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΥΠΑΙΘ (ΙΕΠ και ΓΓΔΒΜ) και του
Υπουργείου
Εργασίας.
Χρόνος
εκπλήρωσης
αιρεσιμότητας:
31/12/2015

EL

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

2 - για τη βελτίωση της συνάφειας των
συστημάτων ΕΕΚ με την αγορά
εργασίας, σε στενή συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς καθώς και μέσω
μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών
σε δεξιότητες, της προσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και της
ενίσχυσης συστημάτων μάθησης με
βάση την εργασία στις διάφορες μορφές
της·

Ναι

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για την αύξηση της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
στο πλαίσιο του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - για τη βελτίωση της ποιότητας και
της ελκυστικότητας της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ),
μεταξύ άλλων, μέσω της καθιέρωσης
μιας εθνικής προσέγγισης για τη
διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ
(για παράδειγμα σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση) και της εφαρμογής των
μέσων διαφάνειας και αναγνώρισης,
όπως, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για
την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ECVET).

Ναι

G.1 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων στο

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό
και το νομικό πλαίσιο των κρατών
μελών σε σχέση με τη συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων για την προώθηση
της ίσης μεταχείρισης όλων των

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)
«Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α)
«Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005
- ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)
Εφαρμογή της αρχής της ίσης
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Επεξήγηση

Στο πλαίσιο του
ορίζονται οι κάτωθι:

οικείου

νόμου

Φορείς Προώθησης
Συνήγορος του Πολίτη (για δημόσιες

EL

Εκ των προτέρων όρος
πεδίο των ΕΔΕΤ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

ατόμων σε όλη τη διάρκεια της
εκπόνησης και της εφαρμογής των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων για την παροχή
συμβουλών σε θέματα ισότητας των
φύλων στις δραστηριότητες που
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

Στοιχείο αναφοράς

μεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.

Επεξήγηση
Υπηρεσίες)
Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης (παροχή
υπηρεσιών-πώληση αγαθών)
Σώμα
Επιθεώρησης
Εργασίας
(εργασία, απασχόληση στον ιδιωτικό
τομέα)
Διοικητική Δομή
Τμήμα Ισότητας Ευκαιριών της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (διενέργεια
ετήσιας δημόσιας διαβούλευσης με την
συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για
την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου
δράσης για την καταπολέμηση των
διακρίσεων και την υλοποίησή του,
στο πλαίσιο του κ.π Progress).
Φορείς Κοινωνικού Διαλόγου
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Επιστημονική υποβοήθηση
Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των
Διακρίσεων
του
Ινστιτούτου
Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

EL
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EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Από τους ως άνω φορείς το ΣΕΠΕ και
η ΟΚΕ αποτελούν μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ.

G.1 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων στο
πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της
νομοθεσίας και της πολιτικής της
Ένωσης για την καταπολέμηση των
διακρίσεων.

Ναι

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για την
καταπολέμηση των διακρίσεων.

Εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων στελεχών της διοίκησης
μέσω
εκπαιδευτικών
δράσεων
σχετικών με το περιεχόμενο και την
πρακτική εφαρμογή των Οδηγιών
2000/43/ΕΚ
&
2000/78/ΕΚ
(εκπαιδεύτηκαν στελέχη του ΣΕΠΕ,
του ΟΑΕΔ, Δικαστικοί, στελέχη του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, κλπ.
παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό).
Υπεβλήθη πρόταση στο ΕΠΑΝΑΔ,
για ένταξη έργου στο νέο Ε.Π 20142020, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ».
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

G.2 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και την
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα
των φύλων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό
και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών
σε σχέση με τη συμμετοχή των
αρμόδιων φορέων για την ισότητα των
φύλων σε όλη τη διάρκεια της
εκπόνησης και της εφαρμογής των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των ρυθμίσεων για την παροχή
συμβουλών σε θέματα ισότητας των
φύλων στις δραστηριότητες που
συνδέονται με τα ΕΔΕΤ.

Ναι

Στοιχείο αναφοράς

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3896
(ΦΕΚ207/Α/2010)
Εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας
και απασχόλησης − Εναρμόνιση
της κείμενης νομοθεσίας με την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2006 και άλλες
συναφείς διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 5
Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων – ΓΓΙΦ- (ΦΕΚ
17/Α/2008).

EL
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Επεξήγηση

Αρμόδιος
Φορέας
για
την
παρακολούθηση και προώθηση της
εφαρμογής της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών είναι η ΓΓΙΦ. Η
ΓΓΙΦ έχει ως αποστολή την
πραγματοποίηση της νομικής και
ουσιαστικής ισότητας ανδρών και
γυναικών στην Ελλάδα σε όλους τους
τομείς δραστηριότητας.
Για την εφαρμογή της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα
εργασίας και απασχόλησης και με
σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ
του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 5ης
Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις, ορίστηκε ως αρμόδιος
φορέας ο Συνήγορος του Πολίτη που
είναι Ανεξάρτητη Αρχή.
Η ΓΓΙΦ βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης του νέου «Εθνικού
Προγράμματος για την Ουσιαστική
Ισότητα των Φύλων 2014-2020».
Το Πρόγραμμα αναφέρεται σε ευρύ
φάσμα δημόσιων πολιτικών σε εθνικό
και
περιφερειακό
επίπεδο
και
περιλαμβάνει δράσεις το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων θα υλοποιηθεί από
την ΓΓΙΦ - ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ.

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.2 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και την
εφαρμογή της νομοθεσίας και της
πολιτικής της Ένωσης για την ισότητα
των φύλων στο πεδίο των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της
νομοθεσίας και της πολιτικής της
Ένωσης για την ισότητα των φύλων
καθώς και της ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου.

Ναι

Το «Εθνικό Πρόγραμμα για την
Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων
2014-2020» προβλέπει να
επεκταθούν οι δράσεις
κατάρτισης και επιμόρφωσης
και κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο
εστιάζοντας στα στελέχη των
φορέων που θα συμμετέχουν στο
σχεδιασμό/ διαχείριση/ έλεγχο
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.
Για το σκοπό αυτό η ΓΓΙΦ
εκπόνησε «Οδηγό Ένταξης
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του
ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ,
καθώς και στην αξιολόγηση
αυτών».
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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Στην παρούσα Περίοδο στο πλαίσιο
του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» η
ΓΓΙΦ
υλοποιεί
προγράμματα
εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας και
ενσωμάτωσης της ισότητας στις
δημόσιες
πολιτικές
(gender
maistreaming)
σε
στελέχη
της
δημόσιας διοίκησης, της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, και των
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων.
Το έργο αφορά στην εφαρμογή
ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαίδευσης
των
στελεχών
της
Δημόσιας
Διοίκησης, σχετικά με την ισότητα των
δύο φύλων, με έμφαση στην
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
στις πολιτικές που υλοποιούν οι
υπηρεσίες των Υπουργείων, των
Περιφερειών και των ΟΤΑ.
Οι παραπάνω ενέργειες απευθύνονται
σε στελέχη των Υπουργείων, των
Περιφερειών και των ΟΤΑ που
εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας,
αλλά και γενικότερα σε στελέχη
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να
υιοθετηθεί η διάσταση του φύλου σε
οριζόντια βάση κατά την ανάπτυξη

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
πολιτικών και η υιοθέτηση θετικών
μέτρων υπέρ των γυναικών για την
προώθηση της ισότητας των φύλων.

EL

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση αριθ.
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

1 - Ρυθμίσεις σύμφωνα με το θεσμικό
και νομικό πλαίσιο των κρατών μελών
για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή
των φορέων που είναι επιφορτισμένοι
με την προστασία των ατόμων με
αναπηρία ή των οργανώσεων που
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και
άλλων άμεσα εμπλεκόμενων φορέων σε
όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και της
εφαρμογής των προγραμμάτων.

Ναι

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση αριθ.
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση του
προσωπικού των αρχών που
συμμετέχουν στη διαχείριση και τον
έλεγχο των ΕΔΕΤ στους τομείς της
ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής
της Ένωσης και των κρατών μελών για
άτομα με αναπηρία, περιλαμβανομένης
της προσβασιμότητας και της
πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης

Ναι
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• Κύρωση του
Πρωτοκόλλου με το
Νόμο 4074/2013
«Κύρωση της Σύμβασης
για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες και
του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη
Σύμβαση για τα
δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες»
• http://www.espa.gr

http://www.espa.gr/el/Pages/stati
cNewProgrammingPeriod.aspx

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό της
προετοιμασίας του νέου ΕΣΠΑ είναι
το
Υπουργείο
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας
(Γενική
Γραμματεία Δημοσίων ΕπενδύσεωνΕΣΠΑ).
Όλες
οι
ενέργειες
διαβούλευσης αναφέρονται στο σχέδιο
του νέου ΕΣΠΑ (κεφ. 1.5.1 και 15.2).
Στην
ηλεκτρονική
πύλη
http://www.espa.gr, αλλά και στους
διαδικτυακούς
τόπους
άλλων
Υπουργείων και Περιφερειών, έχει
δημιουργηθεί ειδικός χώρος, ο οποίος
αφορά στην περίοδο 2014-2020 όπου
όλα τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα
του
αναπτυξιακού
σχεδιασμού
αναρτώνται και δίνεται η δυνατότητα
σχολιασμού και υποβολής ερωτήσεων
και προτάσεων.
Δεδομένου, ότι η ΜΟΔ έχει την
αρμοδιότητα
εκπαίδευσης
των
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, ενέταξε στις
δραστηριότητες εκπαίδευσης που
υλοποιεί και τα ζητήματα αναπηρίας.
Συστάθηκε από την ΕΥΣΣΑΑΠ
«Ομάδα Εργασίας σχετικά με την
ένταξη της διάστασης της αναπηρίας
και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
όπως αποτυπώνεται στην ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία, ανάλογα με την
περίπτωση.

G.3 - Η ύπαρξη διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση και
εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(UNCRPD) στο πεδίο των ΕΔΕΤ,
σύμφωνα με την απόφαση αριθ.
2010/48/ΕΚ του Συμβουλίου.

EL

3 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την
παρακολούθηση της εφαρμογής του
άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τα
ΕΔΕΤ σε όλη τη διάρκεια της
εκπόνησης και της εφαρμογής των
προγραμμάτων.

Επεξήγηση
2020»
(Α.Π.14125/ΕΥΣΣΑΑΠ989/24.03.201
4). Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΟΔ ΑΕ
συνεργάστηκε με ΕΣΑμεΑ και τη
Δ/ΝΣΗ Διεθνών Σχέσεων του Υπ.
Εργασίας και κατάρτισε αναλυτικό
Σχέδιο Εκπαιδευτικής παρέμβασης
(30/9/2014). Έχει ολοκληρωθεί η
α΄φάση εκπαίδευσης των στελεχών
των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και έχει
πραγματοποιηθεί για τα στελέχη
σχεδιασμού «Διημερίδα Ενημέρωσης
και Εκπαίδευσης των στελεχών των
ΕΥ σε θέματα αναπηρίας και
προσβασιμότητας»
(8,
9/10/2014
ενημερωτικές εισηγήσεις και 4
βιωματικά εργαστήρια). Σχεδιάζεται η
εκπαίδευση των Δικαιούχων. Οι λοιπές
δράσεις
που
περιλαμβάνουν
διερεύνηση αναγκών, συγκέντρωση
και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και
εκπαιδευτικές
δράσεις
θα
πραγματοποιηθούν έως τα τέλη του
2015.

Ναι

342

Υ 426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-022014)

Σύμφωνα με το αρθρ. 33 σημ. 1 της
Σύμβασης «για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες», ορίζεται από
τον πρωθυπουργό, ένας συντονιστικός
μηχανισμός μέσα στην Κυβέρνηση με
αντικείμενο την εθνική εφαρμογή και
την παρακολούθηση της Σύμβασης.
Με βάση την Αριθμ. Υ 426/14 (ΦΕΚ
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
523 Β/28-02-2014) ορίστηκε το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας
και
ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών
Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής
Υποστήριξης
του
Υπουργείου ως το σημείο αναφοράς
για την παρακολούθηση εφαρμογής
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες καθώς και ως συντονιστικός
μηχανισμός για τη διευκόλυνση των
σχετικών με αυτή δράσεων. Επιπλέον,
στη συγκεκριμένη πράξη ορίζεται ότι η
κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα,
τα άτομα με αναπηρίες και οι
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους,
θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν
πλήρως
στη
διαδικασία
παρακολούθησης.

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
περί δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

Όχι

Οι ελληνικές αρχές έχουν υλοποιήσει
δράσεις όπως η ίδρυση της ΕΑΑΔΗΣΥ
(Ν.4013/2011),
η
σταδιακή
ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της
& η ψήφιση του Ν.4281/2014. Η
μεταρρύθμιση είναι σε εξέλιξη. Οι
δράσεις που δρομολογούνται είναι:
1. Ολοκλήρωση νομικού & θεσμικού
πλαισίου
2. Νομικές & διαδικαστικές ρυθμίσεις
για την ασφαλή και ομοιόμορφη
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ΔΣ
και
την
αντιμετώπιση
των
συνηθέστερων σφαλμάτων
3.
Αποτελεσματικό
σύστημα
δικαστικής
προστασίας
των
οικονομικών φορέων
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
υλοποιήσουν
τις
δράσεις
που
περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο
Δράσης που συμφωνήθηκε την
26.11.2014 με την ΕΕ (στο εξής
«ΣΔ(G4)»)
προκειμένου
να
εκπληρώσουν την αιρεσιμότητα G4.
Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο
«ACTION PLAN for the fulfillment of
the General ex ante Conditionality
Public Procurement».
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση
της αιρεσιμότητας G4 από τις
ελληνικές αρχές αποκλειστικά με βάση
το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων.

Όχι

Το εθνικό σύστημα ανάθεσης ΔΣ
χαρακτηρίζεται από διαδικασίες οι
οποίες εγγυώνται διαφάνεια.
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1. Νομικές, θεσμικές & διαδικαστικές
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
αποτελεσματική τήρηση των αρχών
της ΣΛΕΕ στη διαδικασία ανάθεσης
ΔΣ, ιδίως μέσω της συντονιστικής &
ελεγκτικής δράσης της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Νομοθεσία/ κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με την ανάθεση ΔΣ
3. Διαθεσιμότητα εργαλείων &
συστημάτων ΤΠ: ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
υλοποιήσουν
τις
δράσεις
που
περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο
Δράσης που συμφωνήθηκε την
26.11.2014 με την ΕΕ (στο εξής
«ΣΔ(G4)»)
προκειμένου
να
εκπληρώσουν την αιρεσιμότητα G4.
Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο
«ACTION PLAN for the fulfillment of
the General ex ante Conditionality
Public Procurement».
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση
της αιρεσιμότητας G4 από τις
ελληνικές αρχές αποκλειστικά με βάση
το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των

EL

3 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την
ενημέρωση του προσωπικού που
ασχολείται με τη διαχείριση των
κονδυλίων των ΕΔΕΤ.

Ναι
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1. Κατάρτιση του προσωπικού
που ασχολείται με την εφαρμογή
των κανόνων ΔΣ της ΕΕ μέσω:
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

ΕΔΕΤ.

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

α. Στοχευμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος για το προσωπικό
των αναθετουσών αρχών
β. Εκπαίδευσης στελεχών των
ΔΑ και δικαιούχων στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ
2. Εφαρμογή συστήματος
διάδοσης και ανταλλαγής
πληροφοριών σχετικά με την
εφαρμογή των κανόνων των
δημοσίων συμβάσεων για το
προσωπικό μέσω:
α. της ΕΑΑΔΗΣΥ
β. του συστήματος διάδοσης στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ
γ. της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού για το ΕΣΠΑ
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)
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Εκ των προτέρων όρος

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής ικανότητας
για την υλοποίηση και εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

Όχι

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για
την εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την εφαρμογή των
κανόνων ΔΣ της ΕΕ & έχουν
περιληφθεί
ρυθμίσεις
στο
Ν.4281/2014.
Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί είναι:
1.Ύπαρξη
ΕΑΑΔΗΣΥ

κεντρικής

αρχής:

2.Τεχνική υποστήριξη από την
ΕΑΑΔΗΣΥ
προς
όλους
τους
συμμετέχοντες στην υλοποίηση των
ΔΣ φορείς
Οι δράσεις έχουν διαρκή χαρακτήρα
και είναι σε εξέλιξη, ώστε να
οργανωθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο
καθεστώς ανάθεσης ΔΣ & να
βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα
των ΔΣ.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να
υλοποιήσουν
τις
δράσεις
που
περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο
Δράσης που συμφωνήθηκε την
26.11.2014 με την ΕΕ (στο εξής
«ΣΔ(G4)»)
προκειμένου
να
εκπληρώσουν την αιρεσιμότητα G4.
Το ΣΔ(G4) επισυνάπτεται στην
αγγλική γλώσσα στο ΕΠ με τίτλο
«ACTION PLAN for the fulfillment of
the General ex ante Conditionality

EL
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Public Procurement».
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την εκπλήρωση
της αιρεσιμότητας G4 από τις
ελληνικές αρχές αποκλειστικά με βάση
το λεπτομερές ΣΔ(G4).
(βλ.Παρ.ΙΙΙ1 ΕΣΠΑ)

G.5 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
περί κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΚΕ),-ΚΕΜΚΕ, του
Υπ. Οικονομικών σε συνεργασία
με δίκτυο Αποκεντρωμένων
Μονάδων ΚΕ, ΑΜΚΕ, που
συστήνεται στα άλλα
Υπουργεία, αποτελεί το
συντονιστικό όργανο για τον
έλεγχο των ΚΕ της χώρας ως
προς την συμβατότητά τους με
το ΕΕ δίκαιο.
Σε ό,τι αφορά τις
συγχρηματοδοτούμενες
ενισχύσεις καθώς και τις
ενισχύσεις που χορηγούνται από
το ΠΔΕ & τις λοιπές ενισχύσεις
αρμοδιότητας ΥΠΑΑΝ, η
αρμόδια ΑΜΚΕ συστήνεται στο
ΥΠΑΑΝ, και ειδικότερα στην
ΕΑΣ.
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Η ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, για τον έλεγχο
της συμβατότητας με το ΕΕ δίκαιο των
χρηματοδοτήσεων
των
έργων
αρμοδιότητας
του
ΥΠΑΑΝ
(ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης)
καθώς και όλων των έργων που
χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ
(συγχρηματοδοτούμενων & μη), έχει
ορισθεί με βάση το ΠΔ του
Υπουργείου.
Η εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα
περιγραφεί και στο νόμο πλαίσιο της
περιόδου 2014-2020 ενώ υπάρχουν
ρυθμίσεις για:
-Έλεγχο σώρευσης
-Εκπλήρωση αρχής “Deggendorf”
-Τήρηση κανόνων ΚΕ καθ΄ όλη τη
διάρκεια εξέλιξης ενός καθεστώτος
-Έγκριση χρηματοδοτικών εργαλείων
(ΜΧΤ) ως προς τη νομιμότητα τους σε
θέματα ΚΕ ενώ στο ΠΣΣΚΕ
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Επεξήγηση
καταχωρούνται και οι ενισχύσεις μέσω
των ΜΧΤ
-Επιτάχυνση
ανακτήσεων
για
παράνομες & μη συμβατές ενισχύσεις
-Επάρκεια διασφάλισης κατάλληλων
ελέγχων συμμόρφωσης καθεστώτων
με τον ΓΑΚ και εγκεκριμένων
καθεστώτων
-Επαρκή γνώση για χορηγηθείσες
ενισχύσεις περιλαμβανομένων των
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.5 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

EL

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την
ενημέρωση του προσωπικού που
συμμετέχει στη διαχείριση των
κονδυλίων των ΕΔΕΤ.

Ναι

Τα στελέχη της ΕΑΣ έχουν
εμπειρία διαπραγμάτευσης &
εκπαίδευσης σε θέματα ΚΕ.
Η ΑΜΚΕ θα συνεχίσει να
εκπονεί με τη στήριξη της ΜΟΔ
πρόγραμμα κατάρτισης σε
θέματα ΚΕ με στόχο την
ενδυνάμωση του ανθρώπινου
δυναμικού των δομών ΕΣΠΑ. Η
διάχυση πληροφοριών στις ΔΑ
θα συνεχιστεί μέσω του site
www.ependyseis .gr/ υποβολή
ηλεκτρονικών ερωτημάτων/
έκδοση οδηγιών &
κατευθύνσεων/ τεχνικών
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Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το
εύρος του πεδίου του καθώς
εκπληρούται
το
σύνολο
των
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών
ρυθμίσεων.
Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα
περιγραφεί επίσης στο νόμο πλαίσιο
της νέας διαχειριστικής περιόδου
2014-2020.
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

συναντήσεων, μηχανισμός ο
οποίος ενισχύεται. Ενώ ο
«Δίαυλος» συντελεί στην
ανταλλαγή πληροφοριών.
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.5 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων στο πεδίο των
ΕΔΕΤ.

3 - Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της
διοικητικής ικανότητας σε σχέση με την
εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης
περί κρατικών ενισχύσεων.

Ναι

Η διοικητική ικανότητα για την
υλοποίηση & εφαρμογή των
κανόνων της ΕΕ για τις
συγχρηματοδοτούμενες KE
διασφαλίζεται με την λειτουργία
της ΑΜΚΕ του ΥΠΑΑΝ, η
οποία υποστηρίζει τους φορείς
αρμοδιότητας της σε συνεργασία
με την ΚΕΜΚΕ. Όπως στην
τρέχουσα περίοδο θα
αξιοποιηθεί η τεχνική βοήθεια.
Ενδεικτικές δράσεις:

Το κριτήριο εκπληρούται σε όλο το
εύρος του πεδίου του καθώς
εκπληρούται
το
σύνολο
των
υποκριτηρίων του μέσω των σχετικών
ρυθμίσεων.
Η πρόβλεψη για την αποτελεσματική
εφαρμογή των κανόνων ΚΕ με την
ύπαρξη συντονιστικής δομής για όλα
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα
περιγραφεί αναλυτικά στο νόμο
πλαίσιο της νέας διαχειριστικής
περιόδου 2014-2020.

• εκπαίδευση/ ενημέρωση/
συμβουλευτική
υποστήριξη ΔΑ &
εμπλεκόμενων φορέων
• επέκταση/
επικαιροποίηση του
ΠΣΣΚΕ
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

• συντήρηση/ αναβάθμιση
ηλεκτρονικών μέσων
πληροφόρησης
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

1 - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική
εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΠΕ) και της οδηγίας
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΣΠΕ).

Ναι

Οι δράσεις κατάρτισης του
προσωπικού διεξάγονται κυρίως
από το ΙΝΕΠ και άλλους φορείς
(ΕΥΣΠΕΔ-ΥΠΕΚΑ, ΜΟΔ κλπ)
ενώ στις ιστοσελίδες:
- www.ypeka.gr, αναρτώνται
νομοθετήματα, ερμηνευτικές
εγκύκλιοι
- http://aepo.ypeka.gr/,
αναρτώνται αποφ. έγκρισης
περιβαλλ. όρων-ανανέωσηςπαράτασης, για δραστηριότητες
κατηγορ. Α
- http://diavgeia.gov.gr/,
αναρτώνται αποφάσεις έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
έργων, δραστηριοτήτων,
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

σχεδίων, προγραμμάτων
ΦΕΚ 1817/Β’, ΚΥΑ Αριθμ.
οικ. 30651/2014
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

2 - Ρυθμίσεις για την κατάρτιση και την
ενημέρωση του προσωπικού που
συμμετέχει στην εφαρμογή των
οδηγιών για την ΕΠΕ και τη ΣΠΕ.

Ναι

Οι δράσεις κατάρτισης του
προσωπικού διεξάγονται κυρίως
από το ΙΝΕΠ ενώ στις
ιστοσελίδες:
• www.ypeka.gr,
αναρτώνται σχετικά
νομοθετήματα &
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
• http://aepo.ypeka.gr/,
αναρτώνται αποφάσεις
έγκρισης
περιβαλλοντικών όρωνανανέωσης- παράτασης,
για δραστηριότητες
κατηγορίας Α
• http://diavgeia.gov.gr/,
αναρτώνται αποφάσεις
έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων
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Για την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων
Υπηρεσιών οργανώθηκε από το
ΥΠΕΚΑ ενημερωτική ημερίδα μετά
την έκδοση του νέου Ν 4014/2102.
Το Πρόγραμμα «Διαύγεια» στοχεύει
στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής
δημοσιότητας
της
κυβερνητικής
πολιτικής
και
της
διοικητικής
δραστηριότητας, τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την εμπέδωση της
υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.
Για την ηλεκτρονική διαχείριση της
διαδικασίας
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης προβλέπεται, στο άρθρο
18 Ν. 4014/2012, η δημιουργία
Ηλεκτρονικού
Περιβαλλοντικού
Μητρώου πληροφοριών στο ΥΠΕΚΑ,
ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 30651/2014 (ΦΕΚ
1817/Β’, 7/2014) σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρ. 18 παρ. 5 Ν.
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)».
Σύσταση Εθνικού Περιβαλλοντικού

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

(ΑΕΠΟ) έργων &
δραστηριοτήτων, καθώς
και σχεδίων &
προγραμμάτων

Δικτύου (υπ. Αριθμ. 135259/10-4-2012
Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ).

• ΦΕΚ 1817/Β’, ΚΥΑ
Αριθμ. οικ. 30651/2014

Οι
υπηρεσίες
της
ΕΕ
θα
ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του
κριτηρίου.

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.6 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της
Ένωσης σχετικά με την ΕΠΕ και τη
ΣΠΕ.

3 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την
επάρκεια της διοικητικής ικανότητας.

Ναι

Οι αρχές για την εφαρμογή των
ΕΠΕ/ΣΠΕ είναι η
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, οι
αποκεντρωμένες &
αυτοδιοικητικές υπηρεσίες περ.
αδειοδότησης.
Με τον Ν4014/2011 επιδιώκεται
η μείωση των απαιτούμενων
χρόνων & συστήνεται μητρώο
πιστοποιημένων αξιολογητών
ΜΠΕ. Συνεργασία ΥΠΕΚΑ με
ΥΔΜΗΔ για να ληφθεί
ενίσχυσης των υπηρεσιών που
εμπλέκονται στις λειτουργίες
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Επεξήγηση

(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων
του κριτηρίου, η στελέχωση των
αρμόδιων
Υπηρεσιών
αποτελεί
προϋπόθεση και δέσμευση των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών.
Στο
πλαίσιο αυτό, είναι σε εξέλιξη η
υλοποίηση
των
απαραίτητων
ενεργειών για την εξασφάλιση
επιπλέον στελέχωσης με εξειδικευμένο
προσωπικό. Επίσης, επικουρικά η
λειτουργία
του
μητρώου
πιστοποιημένων
αξιολογητών
θα
συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή.
Οι
υπηρεσίες
της
ΕΕ
θα
ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη
της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Επεξήγηση
κριτηρίου.

Προεδρικό Διάταγμα 100/2014
(ΦΕΚ 237/Α’/2014)
Απόφαση Α.Π. οικ. 51365/
31.10.2014 του Υπουργού
ΠΕΚΑ
(βλ. Παρ.ΙΙΙ1, ΕΣΠΑ)

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
τον προσδιορισμό των πόρων και των
μηχανισμών που διασφαλίζουν τη
στατιστική επικύρωση.

Όχι

354

Το σύνολο των ρυθμίσεων για την
παρακολούθηση των στατιστικών
δεδομένων είναι υπό επεξεργασία και
θα συμπεριληφθεί σε ένα διακριτό
έγγραφο εργασίας (Ενιαίο σύστημα
παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ 2014
– 2020), το οποίο θα έχει δυναμικό
χαρακτήρα με συνεχή επικαιροποίηση
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής
περιόδου. Στο έγγραφο αυτό, θα
αντιμετωπίζονται με ολοκληρωμένο
τρόπο τα ζητήματα παρακολούθησης
των δεικτών όλων των Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ για όλα τα Ταμεία και τα
Προγράμματα. Η οριστικοποίηση του
εγγράφου θα γίνει μετά την κατάρτιση
και την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ και
των Προγραμμάτων του και οι
σχετικές ρυθμίσεις του Συστήματος

EL

Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση
Παρακολούθησης θα ενσωματωθούν
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
καθώς και στο νέο νόμο ΕΣΠΑ.
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Εκτιμώμενος
31/10/2015

χρόνος

εκπλήρωσης:

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για την
έγκαιρη συλλογή και άθροιση των
στατιστικών δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και τη
δημόσια διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Όχι

Εκτιμώμενος
30/6/2016

χρόνος

εκπλήρωσης:

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα

3 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την
επιλογή δεικτών αποτελεσμάτων για
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
επιλογής των δράσεων πολιτικής που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

Όχι

Εκτιμώμενος
31/12/2014

χρόνος

εκπλήρωσης:
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

Στοιχείο αναφοράς

Επεξήγηση

αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: τη
θέσπιση στόχων για αυτούς τους
δείκτες.

Όχι

Εκτιμώμενος
30/4/2016

χρόνος

εκπλήρωσης:

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα δεικτών
αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει: την
τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων
για κάθε δείκτη: σταθερότητα και
στατιστική επικύρωση, σαφήνεια της
κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση
στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή
δεδομένων.

Όχι

Εκτιμώμενος
31/12/2014

χρόνος

εκπλήρωσης:
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Εκ των προτέρων όρος

Κριτήρια

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην επίτευξη
επιθυμητών αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.

Εκπλήρωση
κριτηρίων
(Ναι/Όχι)

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι πράξεις που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό
σύστημα δεικτών.

Στοιχείο αναφοράς

Όχι

Επεξήγηση

Εκτιμώμενος
30/4/2016

χρόνος

εκπλήρωσης:

9.2 Περιγραφή δράσεων για τη συμμόρφωση με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, υπεύθυνοι φορείς και χρονοδιάγραμμα
Πίνακας 25: Ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών γενικών εκ των προτέρων όρων

EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν
1. Δευτερογενής νομοθεσία ανάθεσης ΔΣ έργων,
προμηθειών, υπηρεσιών (αρ.172 ν.4281/2014)– Βλ.
ΣΔ(G4)

Προθεσμία
(ημερομηνία)
1 Μαϊ 2015

Αρμόδιοι φορείς
ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

5. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών
εγκυκλίων: Μέρος Β - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

10. Λήψη μέτρων εφαρμογής του νέου συστήματος
προδικαστικής προστασίας στις ΔΣ (Ν. 4281/14) - Βλ.
ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

6. Προσδιορισμός τευχών δημοπράτησης που θα
τυποποιηθούν: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

7. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Mέρος
Α - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

9. Υποβολή στην ΕΕ σχεδίου εφαρμογής του νέου
συστήματος προδικαστικής προστασίας - Βλ. ΣΔ(G4)

1 Μαϊ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί

3. Υποβολή στην ΕΕ λίστας κατευθυντήριων οδηγιών/
ερμηνευτικών εγκυκλίων: Μέρος Α & Β - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Ιαν 2015
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Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΕΑΑΔΗΣΥ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

2. Ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών οδηγιών για τις
Δημόσιες Συμβάσεις - Βλ. ΣΔ(G4)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

4. Εκδοση κατευθυντήριων οδηγιών/ ερμηνευτικών
εγκυκλίων: Μέρος Α - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

1 - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματική εφαρμογή των
κανόνων της Ένωσης περί
δημόσιων συμβάσεων μέσω
κατάλληλων μηχανισμών.

8. Έκδοση τυποποιημένων τευχών δημοπράτησης: Mέρος
Β - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων.

1. Ολοκλήρωση δράσεων παρ. 2.7.1.3 του MoU: 4, 5(i)
(ii) (v), 6,7(iii) (iv) (v) & 8 - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

2 - Ρυθμίσεις που διασφαλίζουν
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων.

2. Ανοιγμα αγοράς παροχής υπηρεσιών e-procurement σε
ιδιώτες (διασύνδεση με promitheus) Βλ. ΣΔ(G4)

30 Απρ 2015

Γενική Γραμματεία
Εμπορίου

18 Απρ 2016

ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

1. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού
προγράμματος για ΔΣ για το 2015 - Βλ. ΣΔ(G4)

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

5. Υποστήριξη δικαιούχων κεντρικών/τοπικών
αναθετουσών αρχών/φορέων για τη νέα νομοθεσία
Βλ.ΣΔ(G4)

30 Ιουν 2015

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

3. Υιοθέτηση σε συμφωνία με ΕΕ κυλιόμενου
εκπαιδευτικού προγράμματος ΔΑ & σχετικών φορέων
Βλ.ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2014

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση
και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

4. Προσθήκη στο «Δίαυλο» λειτουργίας ανταλλαγής
πληροφοριών/ καλών πρακτικών μεταξύ ΔΑ- Βλ ΣΔ(G4)

30 Ιουν 2015

G.4 - Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την
αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας της Ένωσης περί

4 - Ρυθμίσεις σχετικά με την
εξασφάλιση της διοικητικής
ικανότητας για την υλοποίηση

2. Υιοθέτηση σε συμφωνία με την ΕΕ εκπαιδευτικού
προγράμματος για ΔΣ για το 2016 - Βλ. ΣΔ(G4)

31 Δεκ 2015

31 Δεκ 2014

Αρμόδιοι φορείς
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο. Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
ΕΑΑΔΗΣΥ
Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΑΑΔΗΣΥ
ΜΟΔ ΑΕ
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Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΜΟΔ ΑΕ

ΕΑΑΔΗΣΥ
ΕΚΔΔΑ

EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος
δημοσίων συμβάσεων στο πεδίο
των ΕΔΕΤ.

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

και εφαρμογή των κανόνων της
Ένωσης περί δημόσιων
συμβάσεων.

Αρμόδιοι φορείς
Γενική Γραμματεία
Εμπορίου
Υπουργείο. Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Διαμόρφωση 1ης Εγκυκλίου με αρχικές κατευθύνσεις για
την ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.

31 Μαϊ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &
ΕΥΣΕΚΤ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής/αποθήκευσης/αναφοράς/
μετάδοσης στοιχείων μεμονωμένων συμμετοχών (ΕΚΤ)

30 Μαρ 2015

ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με
ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥ ΟΠΣ και
ΕΥΘΥ
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EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Ανάπτυξη μηχανισμού στατιστικής επικύρωσης και
μόνιμης συνεργασίας της ΕΑΣ με την ΕΛΣΤΑΤ

30 Ιουν 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΕΥΣΣΑΑ
Π/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε
συνεργασία με , την
ΕΥΣΕΚΤ , τις
Διαχειριστικές Αρχές των
Προγραμμάτων και φορείς
που παρέχουν στατιστικά
στοιχεία

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Διαμόρφωση 2ης Εγκυκλίου για την ανάπτυξη του ενιαίου
συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &
ΕΥΣΕΚΤ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Συστήματος
Παρακολούθησης στο ΣΔΕ καθώς και στο νέο νόμο
ΕΣΠΑ.

30 Ιουν 2015

ΕΥΘΥ με τη συνεργασία της
ΕΥΣΣΑΑΠ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Κατάρτιση εγγράφου ‘’Ενιαίο Σύστημα Δεικτών ΕΣΠΑ
2014-2020’’.

30 Απρ 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΥΣΕΚΤ,
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, ΕΥ ΟΠΣ,
ΕΥΘΥ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Ρυθμίσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων
στην παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των δεικτών ΕΚΤ.

30 Ιουν 2015

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΥΣΕΚΤ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Προσαρμογή του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στην ηλεκτρονική
αποθήκευση δεδομένων δεικτών & αποστολή στην ΕΕ.

30 Απρ 2016

ΕΥ ΟΠΣ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

1 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: τον προσδιορισμό των
πόρων και των μηχανισμών που
διασφαλίζουν τη στατιστική
επικύρωση.

Διαμόρφωση μηχανισμού για ανάπτυξη και
επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών.

31 Μαϊ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/
ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΓΓΕΑ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου
www.anaptyxi.gov.gr/

30 Απρ 2016

ΕΥ ΟΠΣ – ΜΟΔ ΑΕ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Ενσωμάτωση στο ΣΔΕ και το νόμο ΕΣΠΑ, σχετικών
αναφορών δημοσίευσης-σωρευτικών δεδομένων δεικτών.

30 Απρ 2016

ΕΥΘΥ, σε συνεργασία με
την ΕΥΣΣΑΑΠ/Μονάδα Β’

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

2 - Εφαρμόζονται ρυθμίσεις για
την έγκαιρη συλλογή και
άθροιση των στατιστικών
δεδομένων οι οποίες
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία: ρυθμίσεις για τη
δημοσίευση και τη δημόσια
διάθεση των συγκεντρωτικών
δεδομένων.

Ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των Ετήσιων Εκθέσεων
προόδου των ΕΠ στις ιστοσελίδες των ΕΥΔ & ΕΣΠΑ.

30 Απρ 2015

ΕΥΣΣΑΑΠ/ ΜΟΝΑΔΑ Β’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL
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EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

3 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: την επιλογή
δεικτών αποτελεσμάτων για
κάθε πρόγραμμα, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιλογής των δράσεων
πολιτικής που
χρηματοδοτούνται από το
πρόγραμμα.

Ανάλυση αν η επιλογή των δεικτών αποτελέσματος
αντανακλά την επιλογή των δράσεων πολιτικής (ex ante
αξιολόγηση)

31 Δεκ 2014

Διαχειριστικές Αρχές &
Ομάδες Σχεδιασμού
Προγράμματος των ΕΠ
(βάσει των εκθέσεων των εκ
των προτέρων αξιολόγησης)

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

4 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: τη θέσπιση
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Επιλογή σημαντικών δεικτών αποτελέσματος με τιμές
βάσης και στόχου για κάθε ΕΠ και εισαγωγή στην
SFC2014

30 Απρ 2015

Διαχειριστικές Αρχές &
Ομάδες Σχεδιασμού
Προγράμματος των ΕΠ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

4 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: τη θέσπιση
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Δείκτης Τ3125 - "Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που
λαμβάνουν προηγμένες υπηρεσίες". Κάλυψη έλλειψης
τιμής βάσης και στόχου με σχέδιο δράσης, με εξειδίκευση
από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης 2014-20
σχετικής έρευνας σε περιφερειακό επίπεδο

31 Δεκ 2015

Διαχειριστική Αρχή του
ΠΕΠ Κρήτης 2014-20 σε
συνεργασία με την
ΕΥΣΣΑΑΠ - ΕΥΣΕΚΤ

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

4 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: τη θέσπιση
στόχων για αυτούς τους δείκτες.

Ενέργειες επικαιροποίησης ή εξειδίκευσης εθνικών τιμών
στόχου - βάσης σε περιφερειακό επίπεδο

31 Δεκ 2015

ΕΥΣΣΑΑΠ - ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές των
Προγραμμάτων και φορείς
που τηρούν στατιστικά διοικητικά δεδομένα

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL
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EL

Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

EL

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

5 - Αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών αποτελεσμάτων που
περιλαμβάνει: την τήρηση των
ακόλουθων προϋποθέσεων για
κάθε δείκτη: σταθερότητα και
στατιστική επικύρωση,
σαφήνεια της κανονιστικής
ερμηνείας, ανταπόκριση στην
πολιτική, έγκαιρη συλλογή
δεδομένων.

Ολοκλήρωση των εκθέσεων της εκ των προτέρων
αξιολόγησης (αξιολόγηση κριτηρίων ποιότητας δεικτών).

31 Δεκ 2014

Ομάδες Σχεδιασμού
Προγράμματος των ΕΠ και
Διαχειριστικές Αρχές

G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι
πράξεις που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα
αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών.

Ανάπτυξη πλαισίου συλλογής δεδομένων για τη
διενέργεια αξιολογήσεων επιπτώσεων.

30 Απρ 2016

ΕΥΣΣΑΑΠ & ΕΥΣΕΚΤ
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Γενικός εκ των προτέρων όρος

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

30 Απρ 2016

ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ με
τη συνεργασία της ΕΥ ΟΠΣ
και των Διαχειριστικών
Αρχών των Προγραμμάτων

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.
G.7 - Η ύπαρξη της αναγκαίας
στατιστικής βάσης για την
αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και των
επιπτώσεων των προγραμμάτων. Η
ύπαρξη ενός συστήματος δεικτών
αποτελεσμάτων απαραίτητο για την
επιλογή των δράσεων που
συμβάλλουν με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στην
επίτευξη επιθυμητών
αποτελεσμάτων, στην
παρακολούθηση της προόδου σε
σχέση με τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα και στη διενέργεια
της αξιολόγησης των επιπτώσεων.

6 - Υφίστανται διαδικασίες που
διασφαλίζουν ότι όλες οι
πράξεις που χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα
περιλαμβάνουν ένα
αποτελεσματικό σύστημα
δεικτών.

Περιγραφή μεθόδου ανάπτυξης υποσυστήματος δεικτών,
σύμφωνα με το αρ.125.3.a.i Καν. ΕΚ 1303/2013.

Πίνακας 26: Ενέργειες για την εκπλήρωση των σχετικών θεματικών εκ των προτέρων όρων
Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα
T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια
1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν
Ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. (Εν
εξελίξει)

370

15 Ιαν 2015

Περιφέρεια Κρήτης

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

EL

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Επιλογή προτεραιοτήτων ευφυούς εξειδίκευσης

15 Ιαν 2015

Περιφέρεια Κρήτης

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Τελική διαμόρφωση της στρατηγικής RIS3

15 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ - Περιφέρεια Κρήτης
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

EL

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Ολοκλήρωση της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης σε
περιφερειακό επίπεδο

15 Ιαν 2015

Περιφέρεια Κρήτης

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

1 - Εφαρμόζεται μια εθνική ή
περιφερειακή στρατηγική
έξυπνης εξειδίκευσης η οποία:

Δομές και μηχανισμοί για την παρακολούθηση της
διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης

15 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ - Περιφέρεια Κρήτης

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή

3 - προβλέπει μέτρα για την
τόνωση των ιδιωτικών

Επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της διαβούλευσης καθως και των αποτελεσματων

15 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ - Περιφέρεια Κρήτης
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

επενδύσεων στην Ε&ΤΑ·

της μελέτης και της swot analysis ανα τομέα και
ενσωμάτωση τους στο τελικό κείμενο της RIS3

T.01.1 - Έρευνα και καινοτομία: Η
ύπαρξη μιας εθνικής ή
περιφερειακής στρατηγικής για
έξυπνη εξειδίκευση σύμφωνα με το
εθνικό πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων, η οποία επιτρέπει
τη μόχλευση δαπανών έρευνας και
καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα
και εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αποδοτικών
εθνικών ή περιφερειακών
συστημάτων έρευνας και
καινοτομίας.

4 - περιλαμβάνει μηχανισμό
παρακολούθησης.

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού
και ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων των δράσεων
μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης
σύμφωνα με τον πίνακα
αποτελεσμάτων του ψηφιακού

2. Επικαιροποίηση συστήματος δεικτών για τη μέτρηση
προόδου στο ανωτέρω
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Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

15 Ιαν 2015

ΓΓΕΤ - Περιφέρεια Κρήτης

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ

EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

θεματολογίου για την Ευρώπη·

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού
και ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων των δράσεων
μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης
σύμφωνα με τον πίνακα
αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

1. Εξειδίκευση/ιεράρχηση/ποσοτικοποίηση κατηγοριών
παρεμβάσεων σε συνάρτηση με υποβληθέντα ΕΠ
λαμβάνοντας υπόψη τις RIS

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο

2 - κατάρτιση προϋπολογισμού
και ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων των δράσεων
μέσω της ανάλυσης SWOT ή
παρεμφερούς ανάλυσης
σύμφωνα με τον πίνακα
αποτελεσμάτων του ψηφιακού
θεματολογίου για την Ευρώπη·

3. Κατάρτιση διυπουργικού Μνημονίου

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ / ΓΓ ΕΣΠΑ
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Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

EL

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών
για την ενίσχυση των
ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

1. Θεσμοθέτηση κεντρικής δομής ενιαίου συντονισμού
πολιτικής και υλοποίησης δράσεων ΤΠΕ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών
για την ενίσχυση των
ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

3. Καταγραφή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών, των μηχανισμών υλοποίησης και
των δυνητικών δικαιούχων
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31 Ιαν 2015

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ

ΓΓΤΤ/ΓΓ ΕΣΠΑ

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών
για την ενίσχυση των
ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

4. Θεσμοθέτηση απλοποιημένου πλαισίου υλοποίησης
έργων ΤΠΕ στο σύνολο του κύκλου τους

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ

T.02.1 - Ψηφιακή ανάπτυξη: Ένα
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ψηφιακή ανάπτυξη με στόχο
την ενθάρρυνση οικονομικά
προσιτών, καλής ποιότητας και
διαλειτουργικών, μέσω της χρήσης
των ΤΠΕ, ιδιωτικών και δημόσιων
υπηρεσιών και την αύξηση του
βαθμού χρήσης τους από τους
πολίτες, μεταξύ άλλων από
ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις και
δημόσιες διοικήσεις, το οποίο
περιλαμβάνει και διασυνοριακές
πρωτοβουλίες.

5 - αξιολόγηση των αναγκών
για την ενίσχυση των
ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

2. Ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέτρων στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ 2014 - 2020

31 Μαρ 2015

ΓΓΤΤ / ΓΓ ΕΣΠΑ

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά

4. Τροποποίηση ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται)

30 Σεπ 2015

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
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EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα
3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά
με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα
3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

1. Έναρξη υλοποίησης μελέτης

31 Οκτ 2014

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά
με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα
3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

2. Εκπόνηση μελέτης

30 Απρ 2015

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων

1 - Οι δράσεις είναι: μέτρα που
διασφαλίζουν την εφαρμογή
ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά
με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα
3, 4 και 5 της οδηγίας
2010/31/ΕΕ·του Ευρωπαϊκού

3. Αποστολή Μελέτης στην ΕΕ (ΓΔ Ενέργειας) –
Διαβούλευση/διαπραγμάτευση με την ΕΕ

31 Μαϊ 2015

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για
τη διασφάλιση στρατηγικού
σχεδιασμού ως προς την
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα
με το άρθρο 3 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

Αποστολή στρατηγικού σχεδιασμού στην ΕΕ

31 Δεκ 2014

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι Κλιματικής
Αλλαγής- Διεύθυνση
Αποδοτικής Χρήσης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για
τη διασφάλιση στρατηγικού
σχεδιασμού ως προς την
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα
με το άρθρο 3 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

Ανάθεση Μελέτης

24 Ιουν 2014

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι Κλιματικής
Αλλαγής- Διεύθυνση
Αποδοτικής Χρήσης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για
τη διασφάλιση στρατηγικού
σχεδιασμού ως προς την
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα
με το άρθρο 3 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

Παραλαβή μελέτης

17 Νοε 2014

Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι Κλιματικής
Αλλαγής- Διεύθυνση
Αποδοτικής Χρήσης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

T.04.1 - Έχουν υλοποιηθεί δράσεις
για την προώθηση
αποτελεσματικών από πλευράς
κόστους βελτιώσεων της
ενεργειακής απόδοσης κατά την
τελική χρήση και αποτελεσματικών
από πλευράς κόστους επενδύσεων
στην ενεργειακή απόδοση κατά την
κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

3 - Οι δράσεις είναι: μέτρα για
τη διασφάλιση στρατηγικού
σχεδιασμού ως προς την
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα
με το άρθρο 3 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου·

Εκπόνηση μελέτης εκ μέρους του αναδόχου

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει
τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της
ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφωση πρότασης της τιμολογιακής πολιτικής στον
τομέα ύδρευσης

30 Ιουν 2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική
Γραμματεία Υδάτων

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει

Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων

30 Ιουν 2015

ΥΠΕΚΑ (Απαιτείται
Απόφαση Υπουργού)
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2 Νοε 2014

Αρμόδιοι φορείς
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) –
Γενική Γραμματεία
Ενέργειας καιι Κλιματικής
Αλλαγής- Διεύθυνση
Αποδοτικής Χρήσης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας

EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της
ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει
τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της
ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής
πολιτικής για τις λοιπές χρήσεις ύδατος

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

30 Σεπ 2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία
Υδάτων (Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή Υδάτων
(Απόφαση έγκρισης)

380

EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει
τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της
ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

Τελική διαμόρφωση και έγκριση της τιμολογιακής
πολιτικής για την ύδρευση

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει
τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της

Διαβούλευση επί της πρότασης τιμολογιακής πολιτικής με
τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων και με Φορείς.

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

30 Απρ 2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία
Υδάτων (Εισήγηση)
Εθνική Επιτροπή Υδάτων
(Απόφαση έγκρισης)

31 Μαρ 2016

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία
Υδάτων
Γνωμοδοτική Επιτροπή
Υδάτων

381

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

προγράμματα.

ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

1 - Σε τομείς που στηρίζονται
από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ, ένα
κράτος μέλος έχει εξασφαλίσει
τη συμβολή των διαφόρων
χρήσεων ύδατος στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδατος ανά τομέα σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1
περίπτωση 1 της οδηγίας
2000/60/ΕΚ, συνεκτιμώντας,
κατά περίπτωση, τα κοινωνικά,
τα περιβαλλοντικά και τα
οικονομικά αποτελέσματα της
ανάκτησης καθώς και τις
γεωγραφικές και
κλιματολογικές συνθήκες της
οικείας περιοχής ή περιοχών.

Διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής στις λοιπές
χρήσεις ύδατος

31 Δεκ 2015

ΥΠΕΚΑ / Ειδική
Γραμματεία Υδάτων

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που

2 - Η έγκριση σχεδίου
διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για την περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού
σύμφωνα με το άρθρο 13 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2. 2ος κύκλος των Σχεδίων Διαχείρισης για τα υδατικά
διαμερίσματα

31 Δεκ 2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία
Υδάτων
Εθνική Επιτροπή Υδάτων

382

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

31 Μαρ 2015

ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία
Υδάτων

καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

EL

T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη
α) τιμολογιακής πολιτικής για το
νερό η οποία παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για
αποδοτική χρήση των υδάτινων
πόρων και β) επαρκούς
συνεισφοράς των διαφόρων
χρήσεων του νερού στην ανάκτηση
του κόστους των υπηρεσιών
ύδρευσης, σε ποσοστό που
καθορίζεται στο εγκεκριμένο
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού για τις
επενδύσεις που στηρίζονται από τα
προγράμματα.

2 - Η έγκριση σχεδίου
διαχείρισης λεκάνης απορροής
ποταμού για την περιοχή
λεκάνης απορροής ποταμού
σύμφωνα με το άρθρο 13 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

1. Ολοκλήρωση και έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης για
το Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων
επενδύσεων στον τομέα των
αποβλήτων, ιδίως μέσω της
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία
2008/98/ΕΚ και με βάση την
ιεράρχηση των αποβλήτων.

3 - Η ύπαρξη προγραμμάτων
για την πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων, όπως
ορίζει το άρθρο 29 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·

Έγκριση Προγράμματος Πρόληψης αποβλήτων

31 Δεκ 2014

ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού, Τμήμα
Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων

T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:
Προώθηση των οικονομικά και

4 - Έχουν θεσπισθεί τα
αναγκαία μέτρα για την

Υιοθέτηση αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη του
στόχου της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης έως

30 Σεπ 2015

ΥΠΕΚΑ / Διεύθυνση
Περιβαλλοντικού

Εθνική Επιτροπή Υδάτων
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

περιβαλλοντικά βιώσιμων
επενδύσεων στον τομέα των
αποβλήτων, ιδίως μέσω της
εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία
2008/98/ΕΚ και με βάση την
ιεράρχηση των αποβλήτων.

επίτευξη των στόχων της
προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση έως το 2020
σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.

το 2020

Σχεδιασμού, Τμήμα
Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων για τα οποία
προβλέπεται στήριξη από το
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

Τελική έκδοση ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων για τα οποία
προβλέπεται στήριξη από το
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων για τα οποία
προβλέπεται στήριξη από το
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

5 - μία σειρά ρεαλιστικών και
ώριμων έργων για τα οποία
προβλέπεται στήριξη από το
ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής·

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για
τις επενδύσεις στον τομέα των

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

μεταφορών το οποίο
συμμορφώνεται τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και καθορίζει:

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για
τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών το οποίο
συμμορφώνεται τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και καθορίζει:

Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για
τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών το οποίο
συμμορφώνεται τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και καθορίζει:

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

386

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

1 - Η ύπαρξη συνολικού/ών
σχεδίου/ων ή πλαισίου/ων για
τις επενδύσεις στον τομέα των
μεταφορών το οποίο
συμμορφώνεται τις νομικές
απαιτήσεις για τη διενέργεια
στρατηγικής περιβαλλοντικής
εκτίμησης και καθορίζει:

Τελική έκδοση ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

387

EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

Τελική έκδοση ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα

2 - τη συμβολή στον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών
σύμφωνα με το άρθρο 10 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

και του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων των
προτεραιοτήτων για επενδύσεις:

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το
συνολικό δίκτυο εφόσον
προβλέπονται επενδύσεις από
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής· και

Τελική έκδοση ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το
συνολικό δίκτυο εφόσον
προβλέπονται επενδύσεις από
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής· και

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

389

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το
συνολικό δίκτυο εφόσον
προβλέπονται επενδύσεις από
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής· και

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

3 - το ΔΕΔ-Μ κορμού και το
συνολικό δίκτυο εφόσον
προβλέπονται επενδύσεις από
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο
Συνοχής· και

Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

Ολοκλήρωση διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδίου
Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ)

19 Μαϊ 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

390

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

Τελική έκδοση ΣΠΕΜ

24 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
(ΣΠΕ) του ΣΠΕΜ

20 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

391

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

EL

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

4 - δευτερογενείς συνδέσεις·

Υιοθέτηση / έγκριση ΣΠΕΜ

28 Νοε 2014

EΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν
την ικανότητα των ενδιάμεσων
φορέων και των δικαιούχων να
παράγουν τη σειρά έργων.

Ολοκλήρωση μέτρων για την εξασφάλιση της ικανότητας
των δικαιούχων

28 Φεβ 2015

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

392

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.07.1 - Μεταφορές: Η ύπαρξη
ενός συνολικού σχεδίου/ων ή
πλαισίου/ων για τις επενδύσεις
στον τομέα των μεταφορών
σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα
των κρατών μελών
(περιλαμβανομένων των δημόσιων
μεταφορών σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο) το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη
υποδομών και βελτιώνει τις
συνδέσεις με το ευρύτερο και με το
κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

6 - Μέτρα που διασφαλίζουν
την ικανότητα των ενδιάμεσων
φορέων και των δικαιούχων να
παράγουν τη σειρά έργων.

Ολοκλήρωση μελέτης

24 Ιαν 2015

Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας

T.08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές: Η ύπαρξη πολιτικών που
διευκολύνουν την πρόβλεψη και τη
σωστή διαχείριση των αλλαγών και
των αναδιαρθρώσεων.

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή
μέσα που υποστηρίζουν τους
κοινωνικούς εταίρους και τις
δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να
παρακολουθούν προληπτικές
πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων
μέτρα: που βοηθούν στην
προετοιμασία και τη διαχείριση
των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

Μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης εργαζομένων

30 Ιουν 2015

Διεύθυνση ΑπασχόλησηςΥπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας

T.08.5 - Προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές: Η ύπαρξη πολιτικών που
διευκολύνουν την πρόβλεψη και τη

2 - Έχουν τεθεί σε εφαρμογή
μέσα που υποστηρίζουν τους
κοινωνικούς εταίρους και τις
δημόσιες αρχές ώστε να
αναπτύσσουν και να

Μέτρα προετοιμασίας και διαχείρισης της διαδικασίας
αναδιάρθρωσης

31 Δεκ 2015

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ)
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EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

σωστή διαχείριση των αλλαγών και
των αναδιαρθρώσεων.

παρακολουθούν προληπτικές
πολιτικές σε σχέση με τις
αλλαγές και τις αναδιαρθρώσεις
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων
μέτρα: που βοηθούν στην
προετοιμασία και τη διαχείριση
των διαδικασιών
αναδιάρθρωσης.

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής
για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων
Κοινωνικής Ένταξης

28 Φεβ 2015

Περιφέρεια Κρήτης

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής
για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες Περιφέρειες Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι

1 - Εφαρμόζεται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής
για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

394

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

EL

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής
για τη μείωση της φτώχειας και
την ενεργητική ένταξη το οποίο:

Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει
μέτρα για τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας·

Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει
μέτρα για τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας·

Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων
Κοινωνικής Ένταξης

28 Φεβ 2015

Περιφέρεια Κρήτης
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

απασχόληση.

EL

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει
μέτρα για τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας·

Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες Περιφέρειες Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

5 - ανάλογα με τις ανάγκες που
εντοπίζονται, περιλαμβάνει
μέτρα για τη μετάβαση από την
ιδρυματική φροντίδα στη
φροντίδα της κοινότητας·

Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις,
οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
μπορούν να λάβουν υποστήριξη
για την υποβολή των σχετικών
αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων
Κοινωνικής Ένταξης

28 Φεβ 2015

Περιφέρεια Κρήτης
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EL

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις,
οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
μπορούν να λάβουν υποστήριξη
για την υποβολή των σχετικών
αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Διασύνδεση διαθέσιμων οικείων πληροφοριακών
συστημάτων και βάσεων δεδομένων

31 Δεκ 2014

Οικείες Περιφέρειες Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ ΕΥΣΕΚΤ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις,
οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
μπορούν να λάβουν υποστήριξη
για την υποβολή των σχετικών
αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Συνεργασία με ΕΛΣΤΑΤ/ΕΥΣΕΚΤ/ΕΥΣΣΑΑΠ για
διαμόρφωση επαρκούς βάσης στοιχείων & ανάπτυξης
δεικτών

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

T.09.1 - Η ύπαρξη και η εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού πλαισίου
πολιτικής για τη μείωση της
φτώχειας με στόχο την ενεργητική
ένταξη των ατόμων που είναι
αποκλεισμένα από την αγορά
εργασίας σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση.

6 - Κατόπιν αιτήματος και σε
δικαιολογημένες περιπτώσεις,
οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
μπορούν να λάβουν υποστήριξη
για την υποβολή των σχετικών
αιτήσεων και για την υλοποίηση
και τη διαχείριση των
επιλεγμένων έργων.

Εκπόνηση και ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας

31 Δεκ 2014

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

T.09.2 - Υφίσταται εθνικό
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για
την ένταξη των Ρομά.

4 - στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται δραστικές
μέθοδοι παρακολούθησης για

Ολοκλήρωση δράσης «Οργάνωση της Παρακολούθησης
των Κοινωνικών Πολιτικών»

31 Δεκ 2015

Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας -ΥΠΑΚΠ

397

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

την αξιολόγηση του αντικτύπου
που έχουν οι δράσεις ένταξης
των Ρομά και μηχανισμός
επανεξέτασης για την
προσαρμογή της στρατηγικής·

EL

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την υγεία,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ,
το οποίο διασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της
υγείας μέσω της ανάπτυξης
μοντέλων παροχής υπηρεσιών
και υποδομών·

Ολοκλήρωση έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης των
Μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας 2013-2015»

31 Δεκ 2015

Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής του Υπουργείου
Υγείας (ΕΥΤΥΚΑ)

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την υγεία,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ,
το οποίο διασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα.

3 - μέτρα για την αύξηση της
αποδοτικότητας στον τομέα της
υγείας μέσω της ανάπτυξης
μοντέλων παροχής υπηρεσιών
και υποδομών·

Ολοκλήρωση έργου για τη συγκρότηση & λειτουργία
Μηχανισμού Υποστήριξης για την ΠΦΥ & τον ΕΟΠΥΥ

30 Απρ 2016

Δ/νση Προμηθειών του Υ.Υ

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την υγεία,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ,
το οποίο διασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου.

Σχεδιασμός & υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης
του Μνημονίου Συνεργασίας για τη Ψυχική Υγεία

31 Δεκ 2015

Δ/νση Ψυχικής Υγείας

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την υγεία,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ,
το οποίο διασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου.

Σύσταση Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

31 Δεκ 2014

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.09.3 - Υγεία: Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την υγεία,
στο πλαίσιο του άρθρου 168 ΣΛΕΕ,
το οποίο διασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα.

4 - σύστημα παρακολούθησης
και ελέγχου.

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης υλοποίησης
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του «Health in Action»

30 Ιουν 2015

Γενική Γραμματεία
Υπουργείου Υγείας

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου
μαθητών/Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την
καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ

30 Μαρ 2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική
διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

3 - Εφαρμόζεται στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου το οποίο:

2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι
«επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι
«επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική
διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την
καταγραφή της μαθητικής διαρροής σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Μαρ 2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

400

EL

Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

EL

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

4 - βασίζεται σε στοιχεία·

1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου
μαθητών & Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς
της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης,
εστιάζει ειδικότερα στις
ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, μεταξύ των οποίων σε
άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης
και αντιστάθμισης·

5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική
διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς
της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης,
εστιάζει ειδικότερα στις
ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, μεταξύ των οποίων σε

3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την
καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ

30 Μαρ 2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης
και αντιστάθμισης·

EL

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς
της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης,
εστιάζει ειδικότερα στις
ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, μεταξύ των οποίων σε
άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης
και αντιστάθμισης·

1.Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου
μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής της ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς
της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης,
εστιάζει ειδικότερα στις
ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, μεταξύ των οποίων σε
άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης
και αντιστάθμισης·

2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι
«επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

5 - καλύπτει σχετικούς τομείς
της εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένης της
προσχολικής εκπαίδευσης,
εστιάζει ειδικότερα στις
ευάλωτες ομάδες που
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου, μεταξύ των οποίων σε
άτομα από περιθωριοποιημένες
κοινότητες, και περιλαμβάνει
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης
και αντιστάθμισης·

4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους
τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των
εμπλεκόμενων στην
αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

5. Ολοκλήρωση εθνικής στρατηγικής για τη μαθητική
διαρροή/ πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους
τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των
εμπλεκόμενων στην
αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

3. Ολοκλήρωση & εφαρμογή του συστήματος για την
καταγραφή της μαθητικής διαρροής στις ΣΕΚ & στα ΙΕΚ

30 Μαρ 2015

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση

6 - περιλαμβάνει όλους τους
τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των

4. Υιοθέτηση πολιτικών ad hoc για την αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής

30 Ιουν 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

EL

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

εμπλεκόμενων στην
αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους
τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των
εμπλεκόμενων στην
αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

2. Παρακολούθηση απουσιών ώστε να εντοπιστούν οι
«επίφοβοι προς διαρροή» και να ληφθούν ad hoc μέτρα

30 Μαρ 2015

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

T.10.1 - Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου: η ύπαρξη στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για τη μείωση
της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου (ΠΕΣ) στο πλαίσιο του
άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

6 - περιλαμβάνει όλους τους
τομείς πολιτικής και ενθαρρύνει
τη συμμετοχή των
εμπλεκόμενων στην
αντιμετώπιση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου
φορέων.

1. Έκδοση ΥΑ για την καταγραφή απουσιών & προόδου
των μαθητών/ Ενέργειες καταγραφής ΜΔ σε ΣΕΚ & ΙΕΚ

30 Νοε 2014

ΥΠΑΙΘ/ Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση:
η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής
για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή
περιφερειακό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση που
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Κατάθεση των Ιδρυματικών Εκθέσεων των ΑΕΙ οι
οποίες θα έχουν υποκεφάλαιο στρατηγικού σχεδιασμού

31 Δεκ 2014

Αρχή Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

T.10.2 - Τριτοβάθμια εκπαίδευση:
η ύπαρξη εθνικού ή περιφερειακού
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή
περιφερειακό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την

2. Σύνθεση της στρατηγικής

30 Ιουν 2015

ΑΔΙΠ και ΥΠΑΙΘ
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Θεματική εκ των προτέρων
αιρεσιμότητα

Μη εκπληρωθέντα κριτήρια

για την αύξηση της επιτυχίας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, της
ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας, στο πλαίσιο
του άρθρου 165 ΣΛΕΕ.

τριτοβάθμια εκπαίδευση που
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση
της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή
περιφερειακό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει
μέτρα:

T.10.4 - Η ύπαρξη εθνικού ή
περιφερειακού στρατηγικού
πλαισίου πολιτικής για την αύξηση
της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ.

1 - Εφαρμόζεται εθνικό ή
περιφερειακό στρατηγικό
πλαίσιο πολιτικής για την
αύξηση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ), στο πλαίσιο του άρθρου
165 ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει
μέτρα:

Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν

Προθεσμία
(ημερομηνία)

Αρμόδιοι φορείς

1. Εξειδίκευση/ οριστικοποίηση των οροσήμων του
σχεδίου εφαρμογής της μαθητείας

31 Μαρ 2015

Γενική Γραμματεία- Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας

2. Διαμόρφωση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

31 Δεκ 2015

Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΙΕΠ,
ΓΓΔΒΜ) και Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
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10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Σύνοψη της αξιολόγησης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους και, όπου είναι
αναγκαίο, των προγραμματισμένων δράσεων, συνοδευόμενη από ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου.
1. Με βάση την αποτίμηση της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2007-2013, οι
ελληνικές αρχές θεωρούν το υφιστάμενο ΣΔΕ αξιόπιστο και λειτουργικό. Εντούτοις,
προκειμένου να συμβάλει στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των δικαιούχων θα
απλουστευθεί όσο είναι δυνατό, διασφαλίζοντας όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών της
ΠΠ 2014-2020. Θα παρέχει ευελιξία για το χειρισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
σχεδιασμού και υλοποίησης πράξεων του ΕΠ (π.χ. ΟΧΕ, ΒΑΑ, ορισμένες δράσεις ΕΚΤ
κλπ) κατ’ αναλογία και των δικαιούχων που θα συμμετέχουν. Η θέσπιση ενιαίων
κανόνων επιλεξιμότητας για τα ΕΠ (π.χ. για έργα που παράγουν έσοδα ή επιλογές
απλοποιημένου κόστους) αποτελεί σημαντική απλούστευση για τους δικαιούχους.
2. Σε εθνικό επίπεδο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την απλοποίηση του θεσμικού
πλαισίου υλοποίησης των έργων και επιπλέον θα ενσωματωθούν στο ΕΠ οι οριζόντιες
ρυθμίσεις που εισάγονται στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της χώρας και
στοχεύουν στη διακίνηση εγγράφων και εφαρμογή διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο,
καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
πληροφοριακών συστημάτων της ΠΠ 2014-2020. Ειδικότερα προβλέπονται:
• Εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλο το δημόσιο τομέα, μέχρι το τέλος
του 2016.
• Διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των δικαιούχων
καθώς και με επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης (π.χ.
ΕΣΗΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
• Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασιών και εγγράφων του ΣΔΕ που αφορούν σε
συναλλαγή των δικαιούχων με το ΟΠΣ και με τους φορείς διαχείρισης. Παροχή
καθοδήγησης στο χρήστη για τα βήματα των διαδικασιών και εντοπισμός
ελλείψεων ή λαθών κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων.
• Παροχή εξειδικευμένης λειτουργικότητας προς τους δικαιούχους με σκοπό την
αποφυγή πολλαπλής συμπλήρωσης της ίδιας πληροφορίας.
• Υποστήριξη αυτοματοποιημένης αποστολής μηνυμάτων προς τους δικαιούχους
και παρακολούθηση της κατάστασης των αιτημάτων τους.
• Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων από
την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου των πράξεων.
• Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω των λογαριασμών του ΠΔΕ.
• Πλήρης εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής διαχείρισης των
διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ).
• Ηλεκτρονική διαβούλευση : καθιέρωση και εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα,
μέχρι το τέλος του 2016.
Έχει αναπτυχθεί η επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» που αποτελεί τον
αποκλειστικό χώρο δημοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών
για την παροχή έγκαιρης πληροφόρησης προς τους φορείς που εμπλέκονται στη
διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαδικασιών του ΣΔΕ
τοποθετείται αρχές του 2016. Η αρχή ελέγχου και οι δικαιούχοι που εφαρμόζουν
ιδιαίτερα πληροφοριακά συστήματα, προβλέπεται να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τότε τις
απαιτούμενες ενέργειες για τη διασύνδεση των συστημάτων τους με το ΟΠΣ.
3. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες για την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή των επιλογών
απλοποιημένου κόστους, καθώς και κοινών ρυθμίσεων άλλων χρηματοδοτικών μέσων
της ΕΕ (π.χ. HORIZON 2020). Οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που έχουν ήδη
εγκριθεί, καθώς και οι επιλογές απλοποιημένου κόστους που προβλέπονται από το νέο
κανονιστικό πλαίσιο και των οποίων η εφαρμογή δεν προϋποθέτει μελέτη
προσδιορισμού, θα αξιοποιηθούν άμεσα. Για την άμεση ενεργοποίηση των ανωτέρω
σχεδιάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ΔΑ, μέσω της ΕΑΣ και με την
υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ.
4. Για τη βέλτιστη οργάνωση δομών και διαδικασιών σχετικών με δράσεις κρατικών
ενισχύσεων, οι ελληνικές αρχές θα δημιουργήσουν, στη βάση και καλών πρακτικών από
αντίστοιχες δομές του εξωτερικού, νέο μηχανισμό χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Οι
βασικές λειτουργίες του μηχανισμού θα υιοθετηθούν και από το ΕΠ.
5. Σε συνέχεια των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών
υλοποίησης στο επίπεδο των δικαιούχων (απλοποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, συντέλεσης απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών αδειοδοτήσεων, ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, χρηματοδότησης πράξεων από το ΠΔΕ, εγγυοδοσία αναδόχων,
κλπ), προγραμματίζονται συμπληρωματικές ρυθμίσεις που συμβάλουν στη μείωση του
διοικητικού βάρους. Αυτές αφορούν σε περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών
χρηματοδότησης και πληρωμής των έργων (απλοποιημένη διαδικασία χρηματοδότησης
και προγραμματισμού των πιστώσεων από το ΠΔΕ με τη συμμετοχή της ΔΑ και με
μείωση των βημάτων που ακολουθούνται έως σήμερα), ενοποίηση της νομοθεσίας περί
δημοσίων συμβάσεων και θέσπιση πρότυπων τευχών για τις διακηρύξεις δημόσιων
συμβάσεων. Για τις πληρωμές συγχρηματοδοτούμενων έργων θεσπίστηκε νέα ΥΑ με την
οποία αποσαφηνίζονται οι ευθύνες και τα δικαιολογητικά που τηρούνται για κάθε
δαπάνη από τους εμπλεκόμενους φορείς (υπηρεσία που εκτελεί το έργο, οικονομική
υπηρεσία, υπεύθυνος λογαριασμού) και υποκαθίσταται για τους φορείς της κεντρικής
κυβέρνησης ο θεσμός του υπολόγου – φυσικού προσώπου από την αρμόδια οικονομική
υπηρεσία. Με το νέο νόμο για το ΕΣΠΑ θεσπίζεται η ένταξη και η χρηματοδότηση όλων
των έργων των ΠΕΠ από μία ΣΑΕ ανά ΠΕΠ.
Συμπληρωματικά, για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και την
υποστήριξη των δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της «διαδρομής
υλοποίησης» σημαντικών κατηγοριών έργων ώστε να καταγραφούν οι απαιτούμενες
ενέργειες, να απλοποιηθούν οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες και να τεθούν εύλογες
προθεσμίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων. Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγοί
ωρίμανσης της ΜΟΔ ΑΕ για έξι βασικές κατηγορίες έργων (οδικά, λύματα,
απορρίμματα, λιμενικά, κτιριακά, απαλλοτριώσεις). Για να υποδειχθούν οι παρεμβάσεις
για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων
συγκροτήθηκαν Ομάδες Εργασίας ανά κατηγορία έργων με συμμετοχή των συναρμόδιων
υπουργείων/φορέων. Έτσι, έχουν ήδη προσδιοριστεί και οριστικοποιηθεί δράσεις που θα
τεθούν σε εφαρμογή με οργανωμένο τρόπο από την ΕΑΣ σε συνεργασία με τα
συναρμόδια υπουργεία/φορείς. Σε ότι αφορά σε θεσμικού τύπου παρεμβάσεις, όσες
κρίθηκαν αναγκαίες έχουν ήδη ενσωματωθεί (επίλυση θεμάτων μη επιλέξιμου ΦΠΑ,
πρόβλεψη διαιτησίας για έγγραφα σύμβασης, ορισμός αποκλειστικών προθεσμιών για
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γνωμοδοτήσεις επί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατάργηση της επιλογής μελών
Επιτροπών με κλήρωση) ή προβλέπονται συμπληρωματικά στο νέο νόμο για το ΕΣΠΑ
2014 – 2020.
Η ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, με τη συνεργασία της TFGR, έχει αναλάβει τη διάγνωση των αναγκών
και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής &
επιχειρησιακής ικανότητας των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν δράσεις δημόσιου
χαρακτήρα, καθώς και τη συστηματική υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, με βάση
σχετική εμπειρογνωμοσύνη, εντοπίζονται τα προβλήματα που απορρέουν από την
εσωτερική δομή και οργάνωση των δικαιούχων, το προσωπικό, τις διαδικασίες κλπ σε
σχέση με την καλή εκτέλεση των έργων και προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης.
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11. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
11.1 Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιγραφή των ειδικών δράσεων που θα εφαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη
κατά την επιλογή των πράξεων οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η
αποδοτικότητα των πόρων, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η
προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα σε καταστροφές, η πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων.
Δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας στην κατάρτιση των
Προγραμμάτων αποτελεί επιταγή, εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42 σχετικά με την
Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων,
όπως έχει εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση και την υλοποίηση των
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και στην αναζήτηση
αειφόρων λύσεων.
Ως εκ τούτου το ΠΕΠ υποβάλλεται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης (ΣΠΕ) με βάση την ΚΥΑ 107017/28.08.2006, με στόχο την εκ των
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του
Προγράμματος καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη
διαδικασία προγραμματισμού.
Συνεπώς η ενσωμάτωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ληφθεί υπόψη κατά το
σχεδιασμό του ΠΕΠ και συγκεκριμένα :
1. Κατά την εκπόνηση του ΠΕΠ. Η ΣΜΠΕ καταρτίζεται παράλληλα με το
πρόγραμμα με στόχο τη συνεχή προσαρμογή του Προγράμματος και την
ενσωμάτωση επανορθωτικών δράσεων μέχρι την τελική υποβολή και έγκρισή
του.
2. Κατά τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ με τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας για την
τήρηση της.
3. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων σε σχέση με τη
συμμόρφωση στη ΣΜΠΕ του ΕΠ.
Προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής
επίδοσης του ΠΕΠ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Στο πλαίσιο αυτό
μπορούν να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για αποφυγή πιθανών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στους φυσικούς πόρους ή και στην κλιματική αλλαγή, όπου διαπιστώνεται
ανάγκη.
Επιδίωξη του ΠΕΠ είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» μέσω δράσεων αποδοτικής χρήσης των πόρων, μείωσης των εκπομπών
CO2, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας, προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων και προστασίας της φύσης.
Οι παραπάνω στρατηγικές επιδιώξεις ενσωματώνονται στο ΠΕΠ με επενδυτικές
προτεραιότητες και δράσεις που επιδιώκουν το μετασχηματισμό της περιφερειακής
οικονομίας με όρους βιωσιμότητας. Αξιολογούνται εργαλεία ολοκληρωμένων χωρικών
παρεμβάσεων που εδράζονται στο νέο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
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και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» στα οποία συνεκτιμώνται τα Σχέδια
Βιώσιμης Ενέργειας που έχουν εκπονήσει οι Δήμοι στο πλαίσιο του Συμφώνου των
Δημάρχων.
Η Κρήτη με μεγάλο ανάπτυγμα ακτών, ζώνες NATURA, υγροβιοτόπους και
διάσπαρτους αρχαιολογικούς χώρους επιδιώκει μέσω του ΠΕΠ την περιβαλλοντική
προστασία και ανάδειξη καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την
κλιματική αλλαγή. Η επιχειρηματική ανάπτυξη με όρους καινοτομίας στον τομέα του
περιβάλλοντος και της ενέργειας συμπεριλαμβάνεται στη RISCrete.
Με δεδομένο ότι η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων δυσχεραίνεται από το
γεγονός ότι η Κρήτη εξακολουθεί να έχει υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο και
εποχικότητα στη ζήτηση με αιχμή την τουριστική περίοδο, κύρια επιδίωξη είναι η
διασύνδεση μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου που δεν αποτελεί αντικείμενο του ΠΕΠ. Στο
πλαίσιο του ΠΕΠ προβλέπονται δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (δημόσια
και ιδιωτικά) συμπληρωματικά με το ΕΠΑΝΕΚ που καλύπτει την εξοικονόμηση
ενέργειας στις επιχειρήσεις.
Για την κλιματική αλλαγή επιδιώκεται συστηματική προσέγγιση της προστασίας και
αντιμετώπισης των επιπτώσεων στις ακτές και στο θαλάσσιο χώρο, με έμφαση το βόρειο
τμήμα όπου καταγράφονται τα πιο έντονα σημάδια υποβάθμισης του περιβάλλοντος και
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, προβλέπεται η εκπόνηση και
εφαρμογή σχεδίων δράσης και η στήριξη δομών πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών
κινδύνων (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ) όχι μόνο για αστικές περιοχές αλλά και
δασικές όπου εντοπίζονται ζώνες NATURA 2000.
Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑΚ με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του κοινοτικού
κεκτημένου.
Η διαχείριση των υδάτων αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης με δράσεις που επιδιώκουν την
μείωση των διαρροών στα δίκτυα, υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους ορθολογικής
διαχείρισης και βελτιώνουν την ποιότητα νερού ύδρευσης. Για τα θαλάσσια ύδατα
τίθενται οι προτεραιότητες στο πλαίσιο της γαλάζιας βίβλου και μέσω δράσεων
διασυνοριακής συνεργασίας.
Η προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Κρήτης προσεγγίζεται μέσω (α)
δράσεων που αναδεικνύονται από εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και (β) της
ολοκλήρωσης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στο επίπεδο των Δήμων
συμπεριλαμβάνοντας και τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών NATURA 2000 με
βάση την Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και την σχετική Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.
Επιπλέον το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων
και δραστηριοτήτων λαμβάνει πλήρη μέριμνα «δέουσας εκτίμησης» σύμφωνα με την
Οδηγία οικοτόπων και πτηνών, στο Ν. 4014/2011 άρ. 10 και στις κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται κατ' επιταγήν αυτού.
Η συνολική αντιμετώπιση σε σχέση με την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης
παρατίθεται αναλυτικά στην ενότητα 1.5.3 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εφαρμόζεται κατά
περίπτωση ανάλογα με την φύση των δράσεων του ΠΕΠ.
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11.2 Ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων
Περιγραφή των ειδικών δράσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την
αποφυγή των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της
εκπόνησης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, και
ιδίως αναφορικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
των διαφόρων στοχευόμενων ομάδων που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα παρόμοιων
διακρίσεων, και ιδίως τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας για τα
άτομα με αναπηρίες.
Οι απαιτήσεις του Άρθρου 7 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (άρθρο 7) περί μη
διάκρισης και προσβασιμότητας ενσωμάτωνονται στο παρόν ΕΠ.
Στο πεδίο της αποτροπής της μη διάκρισης και της ενίσχυσης της προσβασιμότητας, οι
κύριοι στόχοι καλύπτουν τα εξής:
α) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και
όλων των μορφών βίας και διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της
οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ατόμων που
είναι ευάλωτα (π.χ. γονείς/κηδεμόνες - άντρες και γυναίκες - ΑμεΑ) ή υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. γυναίκες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μητέρες παιδιών
με αναπηρία, μετανάστες με αναπηρία κ.λπ.), καθώς και της ένταξης της διάστασης της
μη διάκρισης και της προσβασιμότητας στις δημόσιες πολιτικές και στην
παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.
β) Ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (μισθωτή εργασία, αυτο-απασχόληση,
επιχειρηματικότητα, κοινωνική επιχειρηματικότητα).
γ)

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση.

Στο πλαίσιο του ΕΠ περιλαμβάνονται Επενδυτικές Προτεραιότητες, που στοχεύουν
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 7 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων που κινδυνεύουν από
διακρίσεις και ιδίως τις απαιτήσεις για πρόσβαση των ΑμεΑ:
• δράσεις κοινωνικής φροντίδας και προστασίας για τις ευάλωτες και ειδικές
ομάδες,
• συνέχιση της λειτουργίας δομών πρόνοιας και δημιουργία νέων (π.χ. ΚΗΦΗ,
Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ), και διεύρυνση
παροχής υπηρεσιών σε άτομα που αποτελούν ευάλωτες και ειδικές ομάδες
(ΑμεΑ, ηλικιωμένοι που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, άτομα που ζουν σε
νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο αλλά και άτομα με οικονομική αδυναμία κ.λπ.),
• προώθηση της υποστηριζόμενης διαβίωσης μέσω της διασφάλισης της συνέχισης
της λειτουργίας, αλλά και επέκτασης, Δομών Ανοιχτής Φροντίδας (π.χ. Στέγες
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης κ.λπ.) με σκοπό
την αποφυγή της ιδρυματοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού,
• προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. γυναίκες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, νέοι με
αναπηρία, γονείς ΑμεΑ κ.λπ.),
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• εκστρατείες ενημέρωσης εργαζομένων και επιχειρήσεων με θέματα σχετιζόμενα
με την μη διάκριση, την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα ΑμεΑ,
• ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, όλων των παραπάνω
ομάδων,
• δημιουργία προσβάσιμων προορισμών (βελτίωσης προσβασιμότητας υποδομών
και υπηρεσιών, ευαισθητοποίηση-χορήγηση κινήτρων σε επιχειρηματίες,
κατάρτιση στελεχών, δράσεις προβολής κ.λπ.) για την προώθηση του
«Τουρισμού για Όλους» και την προσέγγιση νέων αγορών, την επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου και τη βελτίωση της ποιότητος ζωής των ΑμεΑ,
• Ενίσχυση δράσεων προσβασιμότητας μέσω των ΒΑΑ,
Τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται στα διάφορα στάδια προετοιμασίας και
υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν:
• Την ενεργό συμμετοχή - δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια- στη διαδικασία σχεδιασμού αρμόδιων
δημόσιων φορέων και κοινωνικών οργανώσεων (π.χ. ΕΣΑμεΑ)
• Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών
αρμόδιων για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων (ΕΣΑμεΑ, Δίκτυο ROM κλπ)
• Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης,
καθώς και για την διασφάλιση της προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία
επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης πράξεων για συγχρηματοδότηση (όπου
αυτές έχουν εφαρμογή).
• Τη διασφάλιση κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος
των διαδικασιών, υποδομών και μέσων για την κατά το δυνατό πιο ενεργό
συμμετοχή εκπροσώπων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις από το ΕΚΤ (Ε.Σ.Α.μεΑ., κ.λπ.).
• Τη δημοσιοποίηση του ΕΠ και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται
σε αυτό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη πρόσβαση στην
κοινοτική συγχρηματοδότηση,
• Την παρακολούθηση και σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης

11.3 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Περιγραφή της συμβολής του επιχειρησιακού προγράμματος στην προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις που
εξασφαλίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο επιχειρησιακού
προγράμματος και πράξης.
Στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζεται το φαινόμενο της μειωμένης συμμετοχής των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό με έντονη τάση συγκέντρωσης της γυναικείας
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα καθώς και σημαντικές δυσκολίες στην ένταξη
άνεργων γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 2012 το ποσοστό συμμετοχής στην
απασχόληση των γυναικών διαμορφώθηκε στο 45,4% έναντι 63,2% των ανδρών.
Επισημαίνεται όμως ότι το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών παρουσιάζει μεγαλύτερη
κάμψη την περίοδο της κρίσης έναντι του αντιστοίχου των γυναικών.
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Επίσης, η ανεργία στις γυναίκες είναι διαχρονικά αρκετά αυξημένη σε σχέση με τους
άνδρες. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών διαμορφώθηκε το 2013 στο
29,3% έναντι 20,7 των ανδρών.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του ΕΚΤ παράγραφος 18 του
προοιμίου προβλέπεται ότι: «Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι η υλοποίηση των προτεραιοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ συμβάλλει
στην προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 8
ΣΛΕΕ». Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού, στο πλαίσιο του
θεματικού στόχου «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» το ΕΚΤ προωθεί «την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση
στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση
εργασία».
Η αρχή της ισότητας των δύο φύλλων διαπνέει το σχεδιασμό του ΠΕΠ Κρήτης 20142020. Ειδικότερα η συμβολή του Προγράμματος στην ισότητα των φύλων
διασφαλίζεται, αφενός με την αποτύπωση των σημαντικότερων πτυχών των ανισοτήτων,
κυρίως ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αφετέρου με την ανάληψη
σχετικών πρωτοβουλιών για αναβάθμιση της εκπαίδευσης την εστιασμένη δια βίου
μάθηση και τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης που αντιμετωπίζουν και θέματα ισότητας
των δύο φύλλων.
Οι δράσεις του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 εναρμονίζονται με το Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ισότητας των φύλων για την Κρήτη 2014-2016 το οποίο έχει εγκριθεί από το
Περιφερειακό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2014 μετά από εισήγηση της Περιφερειακής
Επιτροπής Ισότητας.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα επιδιωχθεί η ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων
σύμφωνα με τους κανονισμούς:
• Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
• Η συμμετοχή των γυναικών σε οικονομικές δραστηριότητες με στόχο την τοπική
ανάπτυξη με στοιχεία έξυπνης εξειδίκευσης και αειφορίας
• Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και καταπολέμηση
της γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου
• Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και
προστασίας της υγείας
• Η στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής
• Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων
• Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων
• Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και
αξιολόγησή τους.
Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις που στηρίζουν
την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενεργός ένταξη, με
σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. Μεταξύ των δράσεων που
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προβλέπονται, περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των υπηρεσιών Φροντίδας και Στήριξης
Τέκνων: Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ με στόχο τη διευκόλυνση των γυναικών για
συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Πέρα από τις συγκεκριμένες δράσεις η αρχή της ισότητας διαπνέει το σύνολο των
παρεμβάσεων και θα τηρηθούν όλες οι κατευθύνσεις που προβλέπονται από τους
κανονισμούς και κατά την εφαρμογή του Προγράμματος. Οι συγκεκριμένες
κατευθύνσεις είναι κοινές με την υποχρέωση για αποφυγή διακρίσεων όπως αναφέρονται
και στην παράγραφο 11.2.
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12. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1 Μεγάλα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά την περίοδο προγραμματισμού
Πίνακας 27: Κατάλογος μεγάλων έργων
Έργο

Προβλεπόμενη
ημερομηνία
κοινοποίησης/υποβολής
(έτος, τρίμηνο)

Προβλεπόμενη έναρξη
υλοποίησης (έτος,
τρίμηνο)

Προβλεπόμενη
ημερομηνία
ολοκλήρωσης (έτος,
τρίμηνο)

Άξονες προτεραιότητας / Επενδυτικές προτεραιότητες

12.2 Πλαίσιο επιδόσεων του επιχειρησιακού προγράμματος
Πίνακας 28: Πλαίσιο επιδόσεων ανά ταμείο και κατηγορία περιφέρειας (συνοπτικός πίνακας)
Άξονας προτεραιότητας

EL

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης,
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Σ

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Παραγωγικές
επενδύσεις: Αριθμός
επιχειρήσεων που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις

Επιχειρήσεις

180

370,00

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έρευνα, καινοτομία:
Αριθμός επιχειρήσεων
που συνεργάζονται με
ερευνητικά ιδρύματα

Επιχειρήσεις

0

225,00

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

16000000

51.622.092,00

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την

ΑΡΙΘΜΟΣ

415
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Άξονας προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

επιχειρηματικότητας της Κρήτης

EL

Δείκτης ή κύριο
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης,
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Σ

υλοποίηση των έργων

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την
υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

100

1 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Αριθμός φορέων και
οργανισμών του
Δημοσίου και
ευρύτερου Δημοσίου
τομέα που ενισχύονται

ΑΡΙΘΜΟΣ

0

19,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Αειφόρος Τουρισμός:
Αύξηση του
αναμενόμενου αριθμού
επισκέψεων σε
ενισχυόμενες τοποθεσίες
πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς
και πόλους έλξης
επισκεπτών

Επισκέψεις/έτος

0

135.500,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος νέων οδών

χλμ.

11

15,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Οδικό δίκτυο: Συνολικό
μήκος
ανακατασκευασμένων ή
αναβαθμισμένων οδών

χλμ.

0

80,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ύδρευση: Πρόσθετος
πληθυσμός που
εξυπηρετείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες
ύδρευσης

Άτομα

0

30.000,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Επεξεργασία λυμάτων:
Πρόσθετος πληθυσμός
που εξυπηρετείται από
βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

Ισοδύναμο
πληθυσμού

42000

75.000,00

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ενεργειακή απόδοση:
Αριθμός νοικοκυριών
που κατατάσσονται σε
καλύτερη κατηγορία
ενεργειακής

Νοικοκυριά

0

720,00
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Άξονας προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης,
κατά
περίπτωση

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

Γ

Σ

κατανάλωσης

EL

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

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

kWh/έτος

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί για την
υλοποίηση των έργων

ΑΡΙΘΜΟΣ

720

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

12

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

5

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

8

2 - Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

4

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Παιδική μέριμνα και
εκπαίδευση:
Δυναμικότητα
ενισχυόμενων υποδομών
παιδικής μέριμνας ή
εκπαίδευσης

Άτομα

0

1.700,00

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Υγεία: Πληθυσμός που
καλύπτεται από
βελτιωμένες υπηρεσίες
υγείας

Άτομα

305000

305.000,00

417

0

8.800.000,00

66.841.000,00

258.392.977,00
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Άξονας προτεραιότητας

Ταμείο

Κατηγορία
περιφέρειας

Δείκτης ή κύριο
στάδιο
υλοποίησης

Μονάδα
μέτρησης,
κατά
περίπτωση

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

3 - Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

ΕΤΠΑ

Μετάβαση

Έργα για τα οποία έχει
υπογραφεί τουλάχιστον
μια σύμβαση τεχνικού
έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές

ΕΚΤ

Μετάβαση

αριθμός
υποστηριζόμενων πολύ
μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και
επιχειρήσεων της
κοινωνικής οικονομίας)

Αριθμός

4 - Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων
στις αλλαγές

ΕΚΤ

Μετάβαση

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη

ΕΚΤ

Μετάβαση

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη

ΕΚΤ

5 - Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας στην Κρήτη

ΕΚΤ

Ορόσημο για το 2018

Α

Γ

Τελικός στόχος (2023)

Σ

Α

12.370.000,00

Γ

Σ
47.671.028,00

7

80

220,00

ΕΥΡΩ

1.725.000,00

5.434.595,00

Ποσό Πιστοποιημένων
Δαπανών

ΕΥΡΩ

20.896.000,00

66.047.150,00

Μετάβαση

Μειονεκτούντα άτομα
που έχουν την ευθύνη
φροντίδας παιδιών

Αριθμός

600

1.200,00

Μετάβαση

Μειονεκτούντα άτομα
που οφελούνται από
παροχή υπηρεσιών
υγείας - πρόνοιας

Αριθμός

7000

11.000,00

12.3 Σχετικοί εταίροι που συμμετέχουν στην εκπόνηση του προγράμματος
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• Υπηρεσίες Περιφέρειας Κρήτης
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• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
• Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
• Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης
• Δήμοι Κρήτης
• ΔΕΥΑ Δήμων Κρήτης
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
• ΕΣΔΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης)
• ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ.
• ΔΕΔΙΣΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης
ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)
ΜΑΙΧ
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΘΙΑΓΕ
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – περιφερειακή μονάδα Κρήτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
• 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ
• Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
• Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EL

ΤΕΕ/ΤΔΚ
ΤΕΕ/ΤΑΚ
ΓΕΩΤΕΕ
Οικονομικό Επιμελητήριο / Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Οικονομικό Επιμελητήριο / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Επιμελητήριο Χανίων
Επιμελητήριο Ρεθύμνου
Επιμελητήριο Λασιθίου
Εργατικά Κέντρα Κρήτης
Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης
Ομοσπονδίες Επαγγελματικών Βιοτεχνών & Εμπόρων Κρήτης
ΑΔΕΔΥ
Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ
Ομοσπονδία Εθελοντικών ΜΗΚΥΟ
Ενώσεις Ξενοδόχων Κρήτης
Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εναλλακτικού Τουρισμού
Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής Κρήτης
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικ. Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η Φιλοξενία»
Σύλλογος Ενοικ. Δωματίων και Διαμ/των Ν. Ρεθύμνης
Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης
Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ν. Χανίων
Σύλλογος Ιδιοκτητών Γραφείων Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ν. Ηρακλείου
Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Κρήτης
Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρηματικών φορέων (ΕΕΔΕΓΕ)
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης
Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Ν. Ηρακλείου
Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ)
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αναπτυξιακή Κρήτης
Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ.
ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ
Αναπτυξιακή Λασιθίου
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας
Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ
Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου
ΟΑΚ Α.Ε (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης)
Λιμενικά Ταμεία Κρήτης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Έγγραφα
Ημερομηνία
εγγράφου

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής

Άθροισμα
ελέγχου

Αρχεία

Ημερομηνία
αποστολής

Τίτλος εγγράφου

Τύπος εγγράφου

Εστάλη από

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΧΑΝΤΕ)

Σχέδιο έκθεσης για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση

12 Δεκ 2014

1979424441

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(ΕΧΑΝΤΕ)

12 Δεκ 2014

nioannfi

Agreed Action Plan_EAC
G4_Public
Procurement_26.11.2014_Β

Τεκμηρίωση σχετικά με
την εκτίμηση της
δυνατότητας εφαρμογής
και της εκπλήρωσης των
εκ των προτέρων όρων

11 Δεκ 2014

569865580

Agreed Action Plan_EAC G4_Public
Procurement_26.11.2014_Β

12 Δεκ 2014

nioannfi

Άθροισμα ελέγχου για όλα τα αναλυτικά δεδομένα: 3339806602
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